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VI.

A pap az eTan~'éliomnak
óltabuazója.
Zsinati könyörgés eS egyházi beszed.
A zsinat másodnapján, augustus 31-kén dél elött papszenteléskor

mondotta
SIMÉN DOMOKOS •
• kolOIuvári unitAr. collegiumban a bölcS6sl!et, héber nyel. é.
6-tel!amllut. mllgyRrAzat rendes tanárI!.

Könyörgés.
"Oh egyetlen egy Istenség !
"Kitöl függ a nagy .mindenség!"
•

•

•

•

•

•

•

•

"Szent öröm-érzések
"Buzditják mostan lelkünket,
,,8 zengjük buzgó énel"Ünket
"Neked teremtőnknek.
L elkünket fölemelő, magasztos gondolatok hatják át, mid611 kiönti elötted hálaimáját I azért, hogy te gyermekeidet, az emberistiget,
a lelki szabadság égi adományával megajándékoztad, hogy midőn az
emberi gonoszság ez égi kincset majdnem egészen elrabolta, te II e ru
félelemne k , h a n em erőnek, sze r etetne k és józan elmé·
n e k l e l k é vel i I I e t t é l sokakat gyermekeid közülj a kik ama drákincs viszszaszerzésén s megtartásán munkáljanak ; szivflnk pedig a te
ga rokonlelkedet keresi, hogy a vele érintkezés által új életet, erőt
és ltilart.ást meritsen hi\'atása botoltésére, s az elébe tüz!ltt ezél megközelitésére.

E perczben egészen ' eloszlik előlünk a COldi hiábaval6ságok borus
fellege; a tégedet imádás lelkünkben szent érzelmeket kelt; a te sze~
reteted, jóságod és mindenekre kiterjedő gondviselésed elgondolása egész
lénydnkre nyugalmat árasztj mert érezzük "teremtő nagy I s ten "!
hogy jobb egy nap itt a te ház a d'b a n, melynek homlokzatán a
te egységes neved tisztelete álli), h o gy sc m ezer nap egyebütt.
"Istenl egy igaz Való ,
"Oszthatatlan Egység,
"Kihez nincs több hasonló
"Imádandó felség,
. '. • • • •
"EJt ilnád szent örömben
"8 hirdet a mindenség l" téged .látunk mi a természetben mindenütt j téged látunk lelkünk fényénél j' a te ujjaid érintését érezzük annak húrjain; a te nevedet olvassuk le szivünk táblájár61, a hová hivatásunkat, czélunkat, s az igazságot, mely által e ezélt
elérhetjük, te magad irtad fel teremtő kezeiddel lj a té édes atyai bölcs
kezedre ismerünk saját életünk és szent vallásunk történetének lapjain,
minden szép I nemes és jó vonásokban j arra ismerünk a bús . néha
fájdalmas I de oktató vonásokban is. E vonások látásánál
"8zent örömérzésre gyúl
"Atyánk! e ház népe,
"8 emlékünkbe felvonúl ,) r)
"Három század képe". a mely az emberiség jó ügyének gyözelmére. az égi igazságok diadalára, szent vallásunk új onnan
val6 megalapitására, s ez által Jézus tu~omáhyának. a középkori szentségtelen, vétkes farizeusok által kovácsolt bilincsekböl való új életre
hozására emlékeztet, és vallás·közönségünk erkölcsi aranyának megpróbáltatását juttatja eszünkbe. E vonások Iá!ásánál felmerülnek emlékÜDkben ama jelesek • kik életöket arra szentelék, hogy az emberi lelkeket
készekké tegyék az igazság elfogadására ; felmerülnek ama jelesebb,
tudományosabb egyesek, kik a vIlágosság országa terjesztésén fáradoztak, a tudományosság szövétnekét elébb-elébb adván és hagyván maradékaiknak j felmerülnek mindazok, kiknek nevét, tetteit és az igaz
ügyért val6 szenvedéseit vagy a történelem örökítette meg, vagy pedig
áldást-hoz6 munkásságuk szolleme önmaga véste be magát az emberek
s:t.ivébe. És midőn mindezek igy felmerülnek ).elkÜDkbell:
'l

A tordai unitár. templom bowlokEatAn, hol ez iOla elmondlItott , "ff o n o r i

• o li UI D e i' felirat áll.

•

"Öröm s' hála-énekkel
"Téged Isten á.ldunk,
"Egy szívvel és lélekkel
"Buzg6n magasztalunk;"
•

•

•

•

"Dicsérnek téged még a csecsszopók is,
"Szájokban viselik nevedet ök is.
Téged imád "A nappal világában,
"Az éj gyász-leplében"; téged magasztal a. nagy természet néma csendje j téged dicsér minden, valami a menynyben és
a ftldOn van, mert tied az ország, a hatalom és a dicsöség, most és
mindörökké.
'téged imádnnk "m i atyánk!" a népek milliói, babár külOnböző alakban is. Némelyek a csillagok sugaraiban, vagy a nap fényében; sokan bizonyos állatok alakjában j mások az öszszes természetben j némelyek báromságban, mások több iswllségben keresnek és imáduak tégedet; mi pedig
"Hisz.iink és vallunk egy Istent,
ilKi magát61 va16 és szent,
"Kinek nove atya Isten,
IlKihez hasonl6 több nincsen",
ésaki
..... .
"Társ nélkül és csak egyedül
"Királyi szent székében ül."
Mi úgy tanultuk meg a Józus által tett kijelentésedMI, hogy
liA te örök egységednek
.Nincs testi formája;
•
IIÉS azt \'alljuk I hogy csak Mged
"Illet a királyság,
"Egyetlen egy imádandó
"Felséges uraság 1"
Do bár kütönbOző alakban imádjanak és keressenek is tégedet a
te gyermekeid, te mindenikWl kedvesen veszed az imádságot I csak
tiszta szi\'böl és erkölcsös lélekből fakadjon. Az "i 8 m e r c ti e II \' a168ágot~, a. .. bálványt~, a "napot" imá.d6 ember éppen oly édes
gyermeked, mint a ki a J ézus tudományának világánal tanult tégedet
megismerni. 'f e az .egész emberiségnek nem, faj és felekezeti különbség
nélkül ogyformán teremtője, megtartója. ős gon,dvise~ő éli8./:! atyjll. vn.gl.

Te lebelted belénk az életnek leheletét; 3. te kezeidben ,'an
a mi életftnk: te gondoskodol magános és társadalmi életünkről
"ö rök I s ten! kinek esztendők n i nc se nek l étedben."
Tőled száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék; de viszont
te bocsátod reánk a szenvedéseket is, hogy megpróbálják szent törvényeid mellett való állhatatosságuukat, s megtisztitsák lelkü.nket
a fö ldi salakoktól. Te irtad súvünk táblajára amaz erkölcsi törvényt,
melyet megtartva és betöltve hozzád hasonlókká lehetünk. 'f e hoztad
el egyházi életünkre a "te j ó k e dv ed vidámabb eszten d e j ét" ;
te hoztál polgári életünkre is "egy jobb kort, m e l y után b u zgó i mádság epedett száz - ez r ek a j akán." Te támasztottál koron ként prófétákat Izraeledben t a kik az emberi szivek kemény köszik láit törve, útat egyengessenek boldogitó igazságaid elfogadására, a
kik megta.rtsák népedet a te útaidban, és igéreted boldog kanaánja felé
vezél'eljék.
Te j elentetted ki, atyánk ! J ézus által az örök igaznak, jónak és
szópnek elveit, melyeknek sugarainál, fényénól gyermekeid lássák meg
életök czélját, s az abból folyó kötelességeket. A te munkád volt,
atyánk, Istenünk, hogy midőn II középkor sötét fiai félremagyarázták
örök igazságaidat, ál~maikkal lenyíigözték az emberek lelki szabadságát: te tudományos, nagy és szép lelkü embereket állitottál elö, a kik
az élet elveit megtisztitsák az emberi találmányoktól ; és te állitottál
ezek élére egy második szabaditót szolgádban I az akkor országl6 magyar fejedelemben, s öt is az igazság megismerésére vezetvén, kivitted
általa, hogy "birodalmában teljes v a llá sszabadság le gyen." A te mnnkád \'Olt az is, hogy szent v'aUásunk bajnokai nagy
mesterünk tudományát megtisztitván a középkor találmányai tól, s kettős tüzzel és szent lélekkel megkeresztelkedvén, az üldözések viharai
és vészei között is "mint a S i on hegye megálltak, : nem
i n g a d o z ta k. " Te adtál győzelmet a hit és lelkiismeret szabadságának, melynek szá.rnyain a hivő lélek és bünét bánó szív, minden közbenjáró nélkül , egyenesen, közvetlen és szabadon emelkedhetik fel te
hozzád. Te adtál gyözelmet a tiszta észnek és erkölcsnek; gyözelmet
a te kijelentésednek általok , hogy ll. tc néped lélekben és igazságban
szabadon imá.dhassoll tégedet.
De mi - bár szolgáddal szólva : "lelkünk ké s z i s" - nem
tudjuk kibeszélni az áldást, szeretetet, j óságot és kegyelmet, melyet
gyermekeidre árasztoMl "mindenható lsten, t e remtményid
idc s atyja!'" a mi nyelVÚDk szivonknek hálatelt érzelmeit teljesen
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és hozzád méltólag kifejezni erőtelen. Te azért. a mit mi eléggé kifejcWi 1101Il tudunk: olvasd ki arctunk vonásaiMI , örömkönyeillkböl
és sú \' iillkből, hogy menynyire áldunk és dicsőitünk tégedet j hiszen
te a szivek és vesék vizsgálója vagy; előtted t.'\rvák szivünk érzelmei
és lelkünk gondolatai. CSll!)Ún ama kegyelmed, hogy e szent Sionba
népedet újra egybegyülIli engedted, hogy 300 éven át kicsiny sereged
iránt mutatott szeretetedet és j óságodat emlegethesse, csupán az is a.
te nagy neved imádására ragadja szivünket, lelkünket "é l e t s h a l á l
birája, örök létü Isten!" és mi itt leborulva előtted
"Zengő dicsérettel

"Forró tisztelettel J
"Emlitjük szent nevedet" . Mi a hálaadásnak á ldozatával áldozunk az úrnak, az II egész népe előtt, itt
az úr házának llitvariban, tc közepetted oh lelk i Jéruzsálem!
Kit is imádnánk mi rajtad kivül az életért? Kinek adnánk há
lát a mcgtartásél't, gondvisctésért, anyagi és szellemi javainkért ? S
kiben biznánk, midőn szenvedések, csapások sújtolnak, és a megpróbáltatás nehéz napjai viradnak fel reánk? Nekünk akkor is
"Csak te benned, örök I sten !
"Van fő bizodalmunk,
"Mert sem égben' , sem e földön
"Nincs másban óltalmunk;" mort a hit és emlékezet
azt sugják lelkünknek, hogy lépteinket egy szerető, jó, de igazságos
menynyei atya vezérli; hogy te soha sem távozol el, sőt mindig jelen
vagy gyermekeiddel, és hogya te szereteted ' folytouosan gyámolit s
fentart az életnek viharos, sokszor vészes tengerén. S bár szenvedések,
csapások és "észek omoljanak reánk, harczoljon bár igaz ügyünk, szent
vallásunk ellen a tudatlanság, zsarnokság, rosz a"karat, türelmetlenség
és zsarnokság fegyvere, mi e hit tudatában és érzetében soM . el nem
csüggedünk, mert tudjuk, hogy
"Erős várun'k nekünk az Isten,
"És paizsunk ellenség ellen,
"Megszabailit veszedelmektől,
, "Melyek ránk jélnek mindenfelől
"Erővel, fegyverrel,
"Es csalárdsággal )
"És miuden nagy hatalmassággal j " mi tudjuk, hogy
te a szenyed6sek által gyermekeidet 1 miként a tüz az aranyat, csak
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tisztitani és a j6ban edzeni akarod . hogy prófétáO szarai szerint "De
hi jjáva l, hao e)ll fonto saknak- találtassanak, lJ eképpen a. tc
képed bíl.bb-hübb másai",á akarod tenni. Mi azt is tudjuk és hiszszük
Atyánk, hogy azok ml igazságok, a melyeket lolkilnkbe csepegtettél ,
és a melyeket mi hirdetünk , terjesztünk I minket soha meg nom c~ar·

nak, mert
"Megáll nz Istennek igéje
"És nem állhat senki elleno ;
"Mert a nagy l sten van mi velünk.
•

•

•

•

•

•

•

•

,,8 bár testünk lloküuk olenyósz I
"Bár javunk elvész •
• Minden hirünk • nevünk,
"Kincsünk, életünk:
liA menynyország megmarad nekünk

j"

mert a

te

lelked szikrája. része, a mi lelkünk vistll.tér hozzád, újra egyesülni
fog veled, a honnan származott.
Enynyi jóságodért, szeretetedért és ily boldogitó hitért, itt
"E Sionnak hegyén I úr Isten !
"Tied a dicséret.
·" Fogadást teszünk neked
"Tisztelvén tégedet."

itten,

,,8 mert kéréseket a hivek.nek meghallod kegyesen,
"Azórt te hozzád az emberek jöttek mindenünnen;"
kérünk azért édes Atyánk! hallgasd meg néped hő imáját. melyben
lelke szent áhitatbal kér tégedet. Adj világosságot, tiszt.'\ t u~tot ,
meggyőződést, erőt, bátorságot és kitartást lelkünknek sikeresen munkálni a te országod eljövetelét. Adjad, hogy "b öl cs beszéd e d bir:jon minket, s igazgassa. lépteinket. " Áldd meg mostani
egybegyülésÜllket, melynek czélja a te szent neye(ldel és a tőled
nyert tiszta, boldogitó igazságokkal apostolokat kenni fel J ézus óvangeliomának hirdetésére és óltalmazására. Áldd meg bennök az akaratot, a melylyel az emngéliom hirdet ésének tisztét magukra. veszik ,8 midőn -Ők-mikéut a. te egységed vallásának pr6fót.1ja , népednek birá.ja,~uel - "mé g g yer me ke k le vén. s z o Ig á l n ak El l ö t ted, "

vezéreld aket az erőnek. szeretetnek és j óza~ elménok lelkével ; tedd
vonzóv' lelkök tüzét I fénylőv~ keblök világosságát , hogy az emborek
VOD.1.atva érezvén magokat a ~elkökbPll 10,,15 é,gi mágnos-t üz által , s

,
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látva az ~k szivöknek tisztaságát, j6ságát, hozzád való hő ragaszkodásukat, It. te útaid iránti szerelmöket , jóian és erényes életöket, azok
követése által nagy nevedet magasztalják mindörökké. "Ú taid uram!

mutasd meg" azért. "n e kik, hogy el ne tévedjenek; te
ósvé nyidre tanitsd meg,_s azon intézd menésök." Ihles.d
élket no te égi igazságoddal , szent lelkeddel i engedd fegyvert kötniók
a bdo s vétek ellen; adj nekik ,tiszta meggyöződést, s ezeD alapul6
erős hitet; ruházd fel őket az igazság liét élü lángoló fegyverével, hogy
a te parancsaidat híven betölthessék, sértetlen épségben megtarthassák,
61talmazbassák és hirdethessék, s cz által ezereket onyhithessenek meg
az életnek édes forrásvizével.
Áldd meg Atyánk! , a te kicsiny seregedet, anyaszentagyházun·
kat, növeld és szaporitsd benne, a jok és igazak számát. Adj neki kir
ronként nagy vezéreket, világi és egyházi főpásztorokat, nagyoka.t . 00'"
telemben, szfv-jóság-, és nemességben, bölcseségben, erényben és áldo zatkészségben, a kik nem kényszeritésböl és nyereségből, hanem örömmel
legeltctvén a te népedet, mind végig megt.arthassák az igazság útain ..
Áldd meg Jézus tudományának, a te kijelentésednek meszszi földről
ide sietett apostolait, hird etőit, a "Kriszt u s szenvedései nek
m eg anynyi társait/' a lelki élet, tanitús, .nevelés munkásait,
Páljait, Barnabásait, a te szol gáidat, a kik - ·miként az apostolok a
jéruzsálemi gyülésre- elhagyva szül ötte földüket, családi tfizhelyeiket,
szeretteiket, örömmel siettek ide J ézus vallása közfigyei fö lött végezni,
tanáCSkOZIli, s előroozditall i minda.zt, a roit rájok is biztál,- és a kik
közösen osztoznak velünk az igaz ügy diadala felett val6 örömben, s
velünk együtt felövezni segitenek az igazság fegyverét nagy mesterünk
új abban hivott tanitvá:nyai, apostolai derekára.
Oh nemzetek nagy Istene! "R uh'ázd fel á l d·ásodda l e ·hazát, h ogy mint az őskor boidog édene, dúsan virítson
bérezen, s íkon át." Adj hoszszu és boldoS" életet törvényes királyunknak; adj neki értelmes, igazságos és böles szivet, hogy népedet
boldógitólag vezérelje. Adj életet honunk aty'áinak is, hogy nemzetünk
ősi a1kotmányát híven megőrizhessék, s Jeles, és az igazsághoz hd fiakat
nevelhessenek a hazának.
"Isten! áldd meg e hazát
"Tiszta lelki fénynyel ,
"Egységhivök egyházát
"ÁldOZÓ erénynyel. " Közelebbről pedig áldd meg ez
ekklézsiát lelki világossággal , _ a meJy maga, a nn ak apostola

ó·
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és sen i o ra, miként hajdan a jéruzsálemi gYÜlekc7.et a tanítványokat,
örömmel fogada a. maga kebelébe, - hogy mindíg hd maradjon azokhot. a magasztos elvekhez, melyek az ő kebelében ezelőtt 300 évvel
kimondattak , 8 hogy ennek. az igazság és erkölcsiség tiszta elveihez
való h6 ragaszkodása által, miként II r6mabeli gyülekezetnek, "ro i n d
e v il ágon híre legyen. <I Adj nagyobb-nagyobb terjedést és diadalt a te kijelentett igazságaidnak I Jézus évangéliomának, s ebben
a te oszthatatlan egységed hitének az unitárius vallásnak. Áldd meg
ft kü lönböző faju, ajku és hita népeket I nemzeteket és felekezeteket ;
s adjad, hogy' mi e közös vallásos ünnepen I a "b i t s z a ba d 8 á g"
lélek-emelő háromszázados évfordulati örömünnepéu, a lelki világosság,
szeretet és szabadság újabb szent lelkét véve , hiven követhessük nagy
mesterünk életét I a. ki tanitványait eképpen tanitá imádkozni: "M i

aty h k stb. Ámen.
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Egyházi beszéd.
AIll ltlgc: Én az évangéliomnak 6ltalmazdaára rendeltettem.
Filipp. I. 17.
A mai nap egy nagy szenem t egy égi , egy boldogitó eszme
,rívmányának, a IJit és lelküsmeret szabadsága diada.lának emlék-ünnepe.
Ily magasztos, anynyira lelkesiW és Yallásos életünkre mélyen kiható
linnepélynek, mi jelenleg élő uniM.riusok még soha sem valánk tanui.
Már ismét századoknak és nemzedékeknek kell tova tíinni az enyészet
vógtelcnóbe. hogy üjra ugyanaz a vallásos öröm lelkesitse, bovitsa t
ugyanazok a szent érzelmek dobogtassák a késő unokák, utódok kebelét, ft melyek ma a mieinket hevitik és áthatják. És ha lelkünk az
egyéni élet javaiért is hálára kószt Isten iránt, ha Ézsaiással nékességünk nok tartjuk az úrnak való hálaadó éneket",l)akkor menynyire kell nekünk unitárius keresztényeknek együttesen ma·
gaszt.1.luunk a. mi Istenünket, vallMközönségünk iránt három hoszszu
századon át mutatott megtartó , gyámolitó, éltető, anynyi örvény s
hullám között is fentartó, sőt mondbatnám, virágoztató gondoskodásáért;
kfllönösen pedig ama boldogitó eszmékért, igazságokért, melyeket 101·
künkho öntött , s a melyeknek minket mind meg anynyi prófétáivá.
kent fel. A "zsoltárok" irójával minő "teljes sz i vünkbő l kel l
sze retniink az uro.t",2) azért, hogy ő még akkor sem engedte
teljesen killalni az igazság eszméit az emberek kebeléblH, midőn az
elenyészett sötét századoknak még Sötétebb fiai megvesztegették álta·
naikkal az évangéliomot, lenyftgOzték a. lelkiismeret szabadságát,
ezekkel megfojtván egyszersmind a IV -dik századig fennálló, és Jézus
vallását a maga tisztaságában fentartó unitárius vallást; midön a nép·
től elkobozták, lállczra veTték és lakat alá tettek a bibliát I nehogy
valaki az igazságnak újra nyomába jObosson , - sőt ez előtt 300 évvel,
egy minden szépre, jóra, ncmcsro fogékony I s az igazságért mindent
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áldozni kész fejedelemnek I János Zsigmondnak, védelme és pártfogása

alatt újabb apostolokat állitott elő, hogy azok másodszor görditsék le
a .;koporsó kövét, a mely zárva tartá az igazságot, lebilincselve a lélek

szabadságát, s ez által szabad útat és tért nyissanak az igazság ·szelleme munkásságának.
Az igazság szellemo mindig meg volt és meg van az emberek-

ben I csak kifejtésre, nyila.tkozatra vár. Mig a világ gyermekkorában
volt. az öntudatlan állapot nom engedé nyilvánulni, ,midőn pedig,
férfi korra g utva ~ liDyilatkozni a'katt, akkor' 11 zsidóknál lebilinc'selek a
m6zesi rideg czérémóniás törvények j a pogányokuá.l i pedig külsőleg a
zsarnok császárok által előidézett félelem, nyomor j bensőleg az áltanok l az önz/s 4s átalános ..6l:kölcsi romlottság. És e czérémoniák nyoI
-.
~I
"'\
.~l'r),!~ J)
j
(
mása, e külső és belső sallyargatasok nyomasztó liatása alatt volt
mindaddig, I mig elő nem állQtt egy sz.elid emberbarát, egy ~z embefi. ~ég sór~~ · mélyen sz.ivén hordozó nagy férfiu. E nagy ember Krisztus
volt, a. ki}átva mlnaenfelé az emberiségre nehezedett és az erkölcstélenségJlteQg~rébe
sülye~ztö nyomort ős romlottságot
, a pusztába
J
I
j
I
,
vonult/hol hábQntlan és ,függetlenül gondolkodhassék amaz eszmérő] l
a ~eli · e?1e~;. áttjá'ra lelkéIlen felvijJ ant. Ez- eszme hat~rozott al!ikQt
öltöd magára benne, m,idón kimondotta:
me.gszabaditlak

i8zus

Jh

ti tek\~i! , al z i.!pzs1[gj!f~~'ye~ ~i ,t ,e..k~t s za~,a:dQkká"I) .. JéiU~.
tehkt] hogy az 19azsá!l
,eszmélt ~nfeJlliesse-. az emberekben , behintette
':1
I

I

lj

,

e16ször az em1>eri léle'kbe az erkölcsi szabadság eszméit, azután ráderitette a j szeretet és igw;ság u.aI;lját; ennék világánál 'megismertette ,a:t.
~mberrel
saját \
sz.emélyében
az isteni elemet, viszszaadt~
erkölcsi jellet
fl
{)
j,
'I_ '
I
mét, . benső becs-érzetét l el"Kó~csi m éltl6S;ágána~ pntud at~ra eDtelte, s e
tui~tbf1f,; útat mutatott a léleknek, saját fzabadsága Ilyihánitb ~tására.
ESoCf N~ll külö?ösen fe~ig a:n a , magas7.~os elvével , ,mel~ szerint
..Isten előtt mIndnyájan ,egye.nlők v,agvunk":l), hogy ő
rj
j
t (
i .. .
i
'
~
II e m s z e m, é ty v.á log a t ó" 1:1), kifeJtetbe az emberekben az eQ"yen\ő ~ I, "
"
1
, I
9
seg ~ igazslig és sZ:l.bad~ eszméit. S hogy az álta\a tanitott igazst\-;
gok, elvek haLila útán
vett mag'a mellé,)
. \s f~nll).aradjanak , : apostoI~kat
,
azokat oktatta, bátontotta, hogy, ,,elmenvén szé l ,I yel az egész
v\lág ra, hirdes sék az ő ev.angéliom á t" .~). Az apostolok, s
' , méI!ó tevékepységet
'
azok ,tanitványai, 'bámulatra
fejtettek ki 1 s csoda,Bzern eredmények~t ..mútatt~'k fel J é1us ~usomány~ ter~esztósében. És
vaiion
\mi , volt az .oka,
a hú a k-ereszténv
vallásnak
oly gyors elterie,l a.!
•
!
-I
"
l'
') .Ib. 8, 81. ') l. MÓII. I, 26. 9, 6. Gal. 8, 26. }o' il. S, 20. ')
,
. 28, ' \ g. Mark 14. 16.
G.t. 8, t8. Róm. 10, 18. ') Mit.

'

C~el.

10, 34.
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dését eszkól.ólte P V:nldban semmi egydU atyámfiai! annak vonzó egy.
8zerilségénél, igazsAgánál és tisztaságáMl.
Ha a keresztény vallás az apostolok által hirdetett egyszerűség.

ben, eredeti tisztaságban megmarad: Isten orssága hamarább va16súl,
s kóvet1Cez61eg az emberek boldogabbak lettek vQ1na. Fájdalom! Jézus
tudománya nem sokáig maradott meg a maga vonzó eredetiségében és
tisztaságában. Csak lla.mar , ~ ffi-ik század elején földies salakót kezdettek az emberek vegyiteni az égi igazságok közé. Minthogy az egyhAzi
atyák, vagyis az egyh.h tanítói köz(U solan a plátói fil osofiai iskola

t.anitványai voltak, lassanként Inkább-inkább eltávoztak a Jézus tudománya szelleméMI. A plátói iskola tanitásait ü~z::lzezavartá.k JéZUB tu o

dományával ,

következőleg

az evangéliomnak eredeti

I

tiszta igazsá-

gait megrontották és elhomályositották I). Ez azonban - mint a hires
egyháztörténet-jrd Mosbeim irja - csak kül86 ros7. volt; de ez a keresztény vallásnak' ~rmészetót még nem rontotta meg. Nagyobb fátum
érte a. keresztény \'allást akkor, a mikor ez 30 filosofia behatott a.
szent városba, B oly egyének is elfogadták ,30 kikre a tanitás bizTa
volt. Semmi sem volt oly szent a keresztény vallásban, hogy azt abban
az időben ne profánálták volna 'I). A hamis tanok közdl , melyeket a
plátói filosofitíb61 a keresztény vallásba átvittek , legelső aháromság
tana 3). A keresztény vallásra áttért plá.tdnisták magokkal hozták az
egyházba tanitdjok 'l"e ."~·sát, S azokkal az egyházi atyákkal , a kik az ·
új plát6nisták nézeteit csodálták és elfogadták I megalkották ebből a
szent báromságot '). Ezek ellen, ezeknek hamis orthodoliája ellen har') Mo.heim , De turbata p('r receIItiore. Pla t oo ieo. eeelesla commen tatlo, §. VI.
') MIlBheim, ugyaoott §. XXXIII.
J) Ide vonatko zólag hel yeaeo jegyzi -meg B a I n ag e , hogy as egyhin atyák ngy
tUnttltik· lel PIálot, mintha II kereBztény JeU volna, már a kIIreut'n,. vallA.
kel.det.e ellltt. L. Biltorie des Jui!•. Liv, IV. ch. IV. §. 20. - Caakllgyan e
helyen, idéz egy irót az V ik nbadbó l, a ki bámulatát fejut e ki a felett,
hogy al athenei bölca a kijelent'. legtitk osabb lanalt, mAr a kercan6ny
vallád megalapitása eI611, kirejtette.
') Látd Petaviu!, De t rlnitate. Lib. t-Á birea Cudworl h ~S,Btema iQtelleetu.Je·
c,imü nagylle rü mUveben ad mondja, hogy .vIII.mint a plAtÓnt.ták eJ(o,ad.
lák a kere.atenyek nézet't a logoB-ra n'!'·e, úgy II niceai uiDa' eWtú 68
utáni egyhasi alyAk il azt tartották a plátói báromBigr61, bogy aa ngyaQa.
a kere8l.h!ny hlt..romli(pl, v.,y legalabb anynlu. kÖKelit bou.lt., ho". tuk
a lliejedlben kfiUSnbii.ur.-. Pa,. 620. elc.
bisOD,oe, bogy. IO,.De.nak: ul!Ill'lyeait6le, • &!Inak (ambir .miBodrao.,u) letenág6aell mepuapitba k6pute legell;luör .. IleI20" barom."
mar'''' I II mellet ler1ébb Pbi16. • ..id6 plltól1lRa iaIlitotL Ir'" van
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czolta az ös UDitárizmus a hitszabadBág legnagyobbszerű barczait a
ID-dik és IVdik században; ezek ellen ,,{vott az unitárizmus egy más
alakban I áriánizmus név alatt, midőn a7. orthodoxia a maga erótelen és szentirástalan érveivel nem tud\'án azt legyőzni: politikai
okokat használt fel I bogy a római udvar hatalom-szavával azt el•

nyomJa.
A dogmák története azt bizonyitja I hogy az ily nézctU püspökökből alakult zsinatok aztán megfojtották a III-ik században a jézusi
szelleroü tiszta unitárizmust I); kiátkozták és eretnekeknek nyilvánitották az unitárizwusnak egy más alakját , a nem csak keleten, de
nyugoton is, az V-dik századig uralkodott tisztább áriusi néz6t6ket 2 ).
E képpen megsz.abadulván azok'tól, a kik hamis t udomá.nyaikat 611eo-

súlyozbatták volna, lassankint aoyuyi zavart és titokszerüséget csúsztattak be a keresztény vallás tiszta elvei közé, hogy az az egyszerfl nép,
a. milyent Jézus a "boldogság hegyén", a Tiberiás tava mellett, egyszerU
sr:avaiva1, világos és könynyen felfogható igazságaival föl tudott lelkl'siteni, jobb útra ver:etni, -az az cgyszerü nép mondom, az ők nehéz ős titokszorü dogmáikat nem tudta, nem volt képes megérteni. És ar: a papság, a mely a Ibecsületes népet ily tudaUanságba sülyesztette, a népnek
eme tudatlanságát, értetlenségát is felhasználta. saját tekintélye meg'
alapitására I kinyilatkoztatván : hogya szentirást és az azzal egy enlő
l
I

MilrnanDak, hogy Alexandria .d o ~t IoSteh u egyenetlen.ég ea új elomenek
a kerent'"y egyházban. Hi~tory of Christianity. B. III . cb. JV.- Aurustinus
lI",t ll1?ndj a &2 Ö ConfeaaiojAban, bogy 1\ logoaról való igazi tant némely
ph\.tomcus ~dSnyvekbeu fed elite fel. Tu, Domine- procurluti lnihi _ qu osdram
- Pl~touicos libros ete. opp . J. p. 128. Duil. l {'56.
A mint a ~ires ortbodox GRle mOlldj,: Aleundriai Kel emen, OrigBu s
muok .ell~ö&fil használtAk fl pythllgorádi és plátdi pbilolophiAt, hogy ra hit
u~y t.tka.t, a logoat illeWleg kirn agyarbdk, IIzt rem élvén, hogy ily Bym .
bohd.l!aok, ll: e ph.il ~sopbiai ismeretek es hlgyomAuyokboa val6 roko08'got
'lt~1 '. aok b,l..e.t llerunek, a érdeket getjelll..enek magok irAnt II 10'
P~lSt'k ".kö",ött. Court of tbe Gentile•. P . rt. III. D. If. C. I. f . 9. A. pl'té.
ollli,k orvendettek i. (luuek, mint a hit é~ ok?&.'J&- k"b" ...., k L . _
Cb'"
"'6'
ti
Ile • • ~
r •• tlam8m. Uni1aire, a Revue des deu:t Moudes 1 <1.68 , . I

w,tás

•

m~.

. u.

) Róm4ban .még a IU·dik nAsadig le nagy befoly!ara volt a", unito\.rizm usnllk.
Ántloch,a legtovibb megmllradt "tiuta ull itArizmus mellett. L. Reuve d
deux MondM 186S mAj. I. u.
es

') A.. nnUArizmul a lY· dili: századon Innen i. 'okiig uralkodott ny" ..,

,
n, ' t
Erd6lybtlll l 002'
"g vo Itakk' vlltöi._ L!ad Ri\ll'(luym. c. Lucil. I·:pl,t. 16.
68._
ÁllV. Illu, d. orh'et progr. Yar. in Dacia reli, p 20 21
ff
U'
!leel. L. I . p. 86.
' .
.
•anBr,
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tcldntélyü hagyományokat. csak B papság tudja, annak van joga magyarázni. - a népnek pedig kötelessége feltétlenül hinni azt, II mit a

papok t:mitnak.
,
Ily körülmények között csoda-c, ha a

keletről

nyugotra üldözött
tudományosságnak szellem étől áthatott jobbak, jelesebbek kezökbe ragadván a reformáczió zászlóját I az emberiség .c~y ~agy részét l~ny(i
«özve tartó hatalomtól riszszakövetclték emben Jogmkat, erkölCSI sza•badságukat; és saját kcblök hitvallásának az evangeliom alapján, egyéni
meggyőződés útján való megállapithatása jogát? Nem csoda, atyámfiai !
Im Európa különböző tartományaillak józanabb és fel világosodott.abb férfiai,
mintegy 4Ú-cn, - kik egyszersmind a IV -dit század óta csak kevés
j6zanabbak, tudományosabbak kebelében l de ott is csak titkon élő, az
inq llisitoroktól féltettell őrzött unitárizmusnak felújitóivá I másodszori
megalnpitóivá 1önck;-llem csoda mon9,om, ha e jobbak társulatot ala,..
kitott.'lk Vicenzában l), czélúl tilzvén ki, hogy a szelltirást alaposan
megvizsgálják, 8 annak nyomán a keresztény vallást vis'l.szavigyék eredeti tisztaságára, a kritika, a józan ész, a lélek és az öszszefüggő helyek (eolltextusok) világáuak tüzé\'el leégetyén róta az emberi találmányokat, áltanokat; s miután Istennek szava nem ellenkezhetik azzal
a kijelentéssel, a melyet lj maga teremtő kezeivel irt be az omberi
észbe, lélekbe és sZÍ\'be, sem aZ1.aI, a mit műveiben és gondviselésében tanit: ennélfog,'a <'gy oly vallást alapif.sanak, a mely J ézusnak
évangeliomán alapuljon ~ s a j ózan észszel megegyeztethetö, igaz, min~enki által könynyen felfogható és elfogadható legyen. Nem csoda, ba
az cké))peu minden eplberi találm~uyoktól megtisztitott vallásnak lelkétől áthatott, lelkesült Dávid Ferenez, Jézus évangéliomának és az
azzal azonos unitárius vallásnak második Péter apostola, oly lelkesen,
oly meggyőzőleg hirdeté - az őS unit:\rizmus elfojtása utin eddig még
soha sem hallott - eleven igazságokat, itt Erdélyben, e felvHágo8odásban korát túlhaladó fejedelemmel 'l) biró kis hazában, hogy nem
sokára nem csak Kolozsvár, hanem az ország nagy része, az értelw.iség
') L. Fontó Uzoni, Hid. Uuitar. ;n Tran,.. MS. _ 8111ulii Bibliot lJ. Antitrinit. _
Book, IliIt. Antitrinit. - 'ViuOVlil.thi, Medull, tliit. Ecel. _ Mo.hehn;; nitt.
}~ccl.-WalllLC e'~ Anlilrinit. Biogn.pby.-Saékely S. U. V. Tört. 66. , kijv. IRpj.in.
") Mig mái ornlgokban tünel, v""al iIldijzté" " tisztil.hb nhetek hIrdelIlIt, add!r
Jáno. Z.;gmoud fenkölt, nfUne. lelkével.alettvBló iu"k nom c~nk te .·
tére , de lelkére i s rondot .k. r vÁn viulni, hogy" Ig""g.
b.n megépülbeaaenek ••• t .k.rt.: bogy l.!ir od.l m.b.n telje.
v.ll' . . . . b.d.ág lerTen, " borT lenki. v.IIA.'rt ne r eDTe.
reUe .. ék, ue nid.laa •• h .. éll:.· Váradi DiI,.

n.
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egészen elfogadta az umtirius vallást. Igy akis Er<lély

8.

bi~zab[l,d

s:\gnak második bölcsőjévé I lhásodik Ántiokhiájá\'á l6n. Dávid Ferencz

és apostol-társai anynyira az. ember lelkével rokon-szellemben, a ~csc
lekedetek kOnyve lr ir6jával a. népnek a'nynyira "saj á.t n y e Iv én sz ólották az Istennek nagy ságos dolga.it"'), a lelki élet elveit,
bogy a tudatlan elébb bámulni , azután eszmélni , vizs~lódni ltezdett,
a MoOs az erény útjára. tért. a vad és könyörtelen kcgyessó és jóliékonynyá lőn, a hitetlen és kétkedő hitet és meggyőződést nyert. Ök
késedelem nélkül elmondhatták Pál apostollal: "h i s z Ü II k é s :ué rt
sz 61 unk" 2).
.
.Az "Istennek nagysigos dolgai ", és a töle nyert
igazságok által való• meggyözetésból•
származott
munkásság kifolyása
•
volt amaz Európa más tartományait meszsze túlszárnyaIt vívmány,
mely szerint a Tordán 1557-oon jun. l -én, 1558-ban márt. 17-én, és
1563-ban junius 6-kán tartott országgyülésok végzésileg' kimondották,
hogy "mindenki a'zt a hit et vallja; az t a vallást kövesse, a mely tetszik"; annak eredménye volt az 156S-bun január
6-kán ugyan csak Tordán tartott országgyüIesnek a felvilágosodásban
korszakot alkotó, fenkölt szellemü végzése, határozata is, mely fl, "l e 1kiismerct telje s sza b adsá.gát" biztositotta, s szent valláiitukat
ez országban ,törvényesen bevett 'vallásnak nyilvánitotta. Eképpen Erdély
ez előtt már három százIlddat kil'frla. és positiv törvényekkel biztositotta. azt a hitszabadságot , melyet Ámérika előt ez csak máSfél századdal mondott ki, Ánglia csak 1813 óta vÍrott ki a gyakorlati élet
terén, a müvelt kereszt'ény világ többi országai közúl lpedig csak Austria,
és ö is csak ez évben mondá ki némileg, az embert Rülsőleg és bensőleg megkötő dogmák biliDcseib,ő} szabadul!1i vágy6 népek örömére és
tapsai között. E szerint hazánk< fejedelme és népei ez elót! már három
századdal a vallásos fejlettségnek azon a fokán állottak, a me1yre
Európa. miveltebb ll~pei mill(len( törekvéseik daczára Sem tudtak még
eljutni. Hova fejlödbettek volna még, menynyire be tudták volna tölteni
Jézusnak ama parancsát: "Legyetek tökéletesek", mily hathatósan tudták volna munkilni Isten orsz.ága eljövat~lét, ha. ők külső és
belső háboritá.~oknak, sanyargatásnak , fIldOzésnek, kifosztásnak és 01nyomatásnak nem lettek volna kitéve folytonosan, :\ SZÍvében jó, lelkében nemes fejedelem elhunyta után!! ... És mi e vfvmánynak, az
unitárius valll\s ez országban való 300 éves törvényes . lételénok, szen·
'J

e..I.

1, 6-11. 1) I Kor. 4, 18.

toljdk e blÚ'omszálados zsinati emMküDnepet ~ kedves atyá.mfilloi, nagy
érdemü zsinati gymek'ezet"
'Vallásos eszméink, nézeteink, alveiuk l B szltz éveliGk, bár unitárius név alatt e hazátian csak 300 év óta léteznek ~rvéDyesen. Csak
300 óve, hogy Dávid Ferencz, Kolozsvártt fl. tordautcza BzögleMn levő
kerek kövön, II körúle tolongott n6ptenger felett, mint árbocz, feltünvén 8z6noklatával viharként zaklatá fe l a kebleket , s menynydörgö
sz6zatával II velők megoszlásáig hatott; igazságaival, melyeket hirdete:
"Egy az Isten a végetlen természet f elett, egy Isten
alkotá a menynyet és a földet, egy Isten kormányozza
a viUgegyetemet, s tartja fenn végetlen h ata lm áva l" ,
anynyira meggyőzte, elragadta hallgatóit, hogy a föllelkesfilt nép az ö
hitére áttérve, vállain vivé . be sz6nokát a Zsigmond kin\ly á.ltal épitett
piaczi nagy templomba.
300 év csak múLó pillanat az · idők végtelenében ; de egy vallásos közönség életétien ' nagyon sok l ehet, föle~ ha eseménydús I ha viszontagságteljes. Voltak 6'.1 idő al att szobb napok, fénypontok is vallásos életünk 'történetében. Ohl de hányszor' nem czikáztak dúló villi·
mok életüuk egén P! Hányszor nem volt Qkunk elzengeni szent Dáviddal : "Ö r ö ködbe, Uram! pogányok jöttek, és szent templomodat megfertöztették"?! I) Hányszor Dem kellett a hitszabadság szent harczát
harezolnunk a babona, tudatlanság, sőt néha a
,
zsarnok hatalom ellenóben is, cSupá.n az igazság, tudomány és szoreliet
fegyv erével? I Hányszor nem' tört fel szivünkböl, a vallásunkat üldöző
i(lökb~n, amaz isteni gondviselésbe vetott erős bizalom: " Erő s v árlU n'k nokü nIr az l isten, és pai.zsunk e lle nség e ll o n"?! s
mint enyhültek aggodalmaink , mint tisztult egunkröl a vihar borus
fellege, midőn ama bizta~ szózatot hallottuk: 11M e g d.ll a z I st e nnek lig&je, és nom állhat senk i ellene, mert a nagy
lsten vagyon mi velllnk" ! Hányszor Dem kellett a sértegető
gúoy- és váQ.szavakra igy kiáltl\nunk a kesergő Jeremiással : "Ur am!
éretted Bzenvedjük a gyalázatot"!l)Bmer~Dáviddil.l: "megkeres~ük az. urat: meg b a ll gatott minketa), ós n e m volt
gonoszBul hoz zán k, a vel}e békében lakozdknak~ l).
De bár mindenfelől veszély, csapás, méltatlanság t Ornyozott is :
mi nem esüggedtünk el, mert tudtuk, hogy "l s t o II :\ Z Ö v é i t e l
nem h a~yja , B .hogy az i gazságnak elébb utób-b diadal') Z.oU. 79, 1••) J ertm. 16, 16. "j Z.oh . S4, 6. ') Z.olt. 7, e.
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ma lesz,-sőt megfogyva bár, d c meg nom törten, szent
l'allásunk hivei kitartóbbakká lettek a vallásnak a józan vizsgálódás
terén való fejtegetésében I a tudomány . erkölcsiség és szabadság munkálásában. terjesztésében. A közös fájdalmak, vészek, közelebb vonták
egymáshoz a szenvedők szivét j az együtt érzett és közösen fenyegető
csapás felköltötte az áldozó szellemet, s erős rugóúl szolgált h[veinknek
apostoli lelkesedéssel bozni meg anyagi (is szellemi áldozataikat az igazság közös ügyének oltárára. - egyszersmind alkalmuk nyilt kifejteni
önfentartási képességöket és vallásos életöket S mert h atott unk,
.alkot t II n k, g y a ra p i to t t un k: l sten segedelmével szent vallásunk
fényre kezd e tt derülni; megértük vallásunk báromszázados évfordulóját. - sót már vallásunk tételének sokat igé rő, vidámabb negyedik századának hajnala. is felderült reánk. Ez emlékünllepet, a hit és
lelkiismereti szabads.. . gnak szent vallásunk terjedése által ez országban
nyert győzelmi diadal ünnepét együtt ülni meg, eDnek örömeiben közösen osztozni, s "mert P á l ap os tollal ki\' ánjuk \" a l a ogymást látni, hogy valami lolki ajándék o t k ö zö lh et n é nk
egymással, hogy megerl:l aittetn é nk és in tés t v e nnénk
e g y m á s á It a l" l), azért zarándokoltunk ide, e szent városba, szent
vallásunk e lelki Sionjába, miként a zsidó Jeruzsálembe, s az igaz hitü
múzülmán Mokkába. a. próféta koporsójához.
"
Ötvenezer magyar és székely uniMrius keresztény imádkozik e
napon Istenhez; do "elünk együttt három millió ángol és ámérikai
unitárius keresztény küldi há.láját a mindenek urához, az igazság
szent ügyének diadaláért , a hit é3 lelkiismeret szab adságának gyOzelmeért, s kér áldást és szent lelket a J ézus tudományának, s az abban
foglalt lelki élot elveinek óltalmazására, hirdetésére felszenwlendll új
alloslolokra, hogy "mint Isten mellett munkálkod ó szo lgák:!), i gazán hasogas s lÍk az igazságnak h eszé dét3), l egyenek e világnak világosságai'), tünd ö k öljen e k tudományban", hegy Jerémiással "igazán b eszé lj é k a z úrnak igéit ~)I - és bogy ók egy ily l élekem elő 8 vallásos életünkre
mélyen kiható báromszázados zsinati ünnepen kenet\'éll fel J ézus tanihányaivá., az Istenben való bizalom, s a jó ügy diadalának ily fényes eredményéMl erőt és kitartást meritsenek magasztos hivatásuk
betoltfsáre.
'j Ró... I, II. I I. ") l Kor. 8, 9. ' ) t Ti ... Z, 111.

ts, 18.

'J

,.Ut' 6, 14. &) Jet'm.
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E cseleli:vény egyfelől arra hív fel minket, kogy Istennek hálát
adjunk, az ö akaratának gyermekei értelmi tehehégcibc1. mérten való
kijelolltésoért, az igazság eszméiért, melyeket Jézus által bennünk folélesztett, és umaz eszméknek szellemi természetünkben való kifejleszté8eért, a melyekkel az őtet megközelithetésnek, boldogságunknak és Udvös. ségün'knek önmagunk" által való muukálhatását eszközölte; másfelől
pedig arra kötelez, hogy a Jézus által hirdetott, de absolut alakba nem
öntött, eszméket, elveket, vallásos intézményeket a kor és emberi szellem haladásához , kivánalmaihoz képest folytonosan fejleszszűk I s ez
ált41 6hajtottabbakká, sikeresobbekké és örökre fenmaradókká tegyük.
Jézus oz intézményeknek és parancsainak hirdetését, óltalmazását, mennyb,emenetele alkalmával tizenegy tanitványára bizta *), Ezek voltak az ö
követei, S midőn ezek is elhunytak, másoknak adták át az általok
teljesitett magasztos hivatal folytatását, és igy bátra hagyták nemzedékről nemzedékre. .Az ág, a mely ezt az óta magára vállalta, soha
sem halt ki. És mind az, a ki a papok társulatába áll, azok számát
növeli, a kik alapigénk szavai szerint "az évangé l iomnak óltalmazására rendeltettek." Ma, e perczben is, .többen kivánnak az
úrnak eme seregéhez csatlakozni, és midőn e felett való örömünket
kifejezzük, s fegyvereiket, az i g az s ágna. k .fegyverét dereknkra fel övezni segitünk : azt hiszem, hogy nem lesz alkalomszerütlen, ha arról
a tudományról beszélek, a melyet nekik hirdetniök, óltalmazniok kell,
és azt a hivatást világositom fel előttök, melyet alapigénkben az apostol
előnkbe szab.
Alapigénk szavaiból kiindulva, legelébb is az a kérdés merül fel,
bogy mi az, a minek egy pap őre, ólta l mazója? Egy pap
óltalmazója Isten kijelentésének 1 az igazság, kötelesség és örök élet
tudományának. Ezt kell neki 6ltalmazni, hirdetni, terjeszteni, ennek
törvényeit kell érvényre emelnie, és ezek által kifejteni az emberekben
a vallásos életet, u, m. az egy igaz Isten tiszta ismeretét, hivését, a
halhatatlan élet reményét, valamint az lsten által lelkünk elébe tazött
erkMcsi magasztos ezél el érése utáni vágyat, törekvést, munkásságot.
Ezekben áll az ö hivatása,
:Más emberek is tanitottak igazságot, fejtegették a kötelességeket,
és okoskodtak a lélek halhatatlansága felől. Ámde az emberek véges
elméiknél fogva könynyen tévedhettek, sőt a mint a tapasztalat, a kor
.) hUIé 28,

a.

20,

haladása, a- tndom4ny éi az emberi szellem fejlődése mutatja, sokszor
tévedtek is. S miután PáJl&l csak "a. z Is t e n n e k e r ö s f u u d ameotoma áll meg" '), ennélfogva a pa!luak más fundamentoma oem lehet azon kivül, a melyet ö J ézus által vetett"
az évangéliomhep 2). Abban vannak letéve az emberi lélek lehető kivánaJmaj, az örOk élet, igazság, szeretet, jóság, egyenl őség, szabadság
boldogitó eszméi, az egy igaz lsten tiszta ismerete, a tökéletesedés és
teremtönkböz, az ő képéhez, hasonlóvá. lehetés útja és módja. Innen a2.
évangéliomi eszmék, elvek, már egyfelől eredeUlknél fogva, valamint
a léleknek Istennel va14 rokonságát I az Isten tiszta ismeretét, helyes
imádását, az igazság eszméi felfogását , a tökély elérését kimutató,
megkozelitő I eszközlő és elömoz.diW természetöknél ,- másfelől pedig
örök becsü, a lélek vágyait minden korban éa minden népeknél kielégitő, egyetemes, boldogit6 és erősitő voltuknál fogva oly fenséges igazságok, hogy azoknak egyszerü I tiszta és zavartalan élvezete által a.
lélek emelkedettebbé, nemesebbé, tokéletesebqé és hatalmassá. lesz; l4le
ha. azokat nem ugy közöljük máspkkal miként J ézus, egy-egy "a
gazdagról és "Láz'rról", az "irga lma s Samaritánusról" és
"a tékozló fiuról" szóló péld1z~t ala.l\iában; hanem . hideg tudcr
",!:illyos rendszerbe szedjílk; hA emberi taIálmányokkal . vegyitjllk, söt ha azo,kat meddő vitatkozás tárgy,aiú1 ~s elméleti fejtegetés téteiűl r
tekintjük, akkor elvesztik életadó, vonzP. lelkesitö, tenyésztő és gyti~
mölCBÖzö erejOket. A. hit csak akkor erős I ha biztos. A vallás csak
akkor boldogit6, ha benső meggyőződésen alapul. Ha a kel'CS'ttény igaz..
ságok valaha bűnöst javitottak meg, ha kisértések közt levőne k adtak
erőt, kitartást és Mtorságot azokkal szembeszállani, ha kétségbeesettnek csepegtettek vigasztaló balzsambt szivébe, és ha vértanunak fontak
koszorut homlokára, az nnan I vo~t, mert zek amaz igazságokna'k egyszeru, kQnynysn felfoghaM , boldogitó és lelki nyug3.lmat árasztó voltuuml fogva, meg vottak gy6z6dve azok isteni eredetéről.
A:i. életnek ez édes forrásvizét kell tehát a papnak fblkeresni,
megismerni, ennek tisztaságát kell mególtalmazni, fe ntart~1ni ; ezt kell
neki itatni minda~okkal, a kik az igazságot slomjuhozzák, és ehez kell
neki elvezetni szeretettel azokat is, a kik gyöngék, erőtelenek, vagy
tán nem ismerik, és ez okból ellenségei; . mert a pap csak akkor lát
jó gJOmOlCBÖt mnnkdJa után a bün,ös megtérésében, a gyönge erösödésábeo I a kétked6nek hitben való megszil.árdulásában és az emberek
I

') t Tim.

t, li. ') l Kor. a, ll.

Wkéletesedésébe~, ha. Ez~kiellel naz úrnak beszédit szólja" '), '

és lia Jézussal "oly beszédeket hirdet, m~lyeket Isten
adot~, hogy tudják meg, hogy Jézus tőle küldetett" 2).
E beszédek azonban nem egyebek annál a tudománynál, a melyet Jézus tanitott ; J ézus pedig az évangéliom b~zonyitása, s az
én meggyőződésem szerint az Isten egysége eszméjét tanitotta , szóval, tiszta ·unitárius elveket hirdetett 3). A biblia nem enged kétkednem azon, hogya mi menynyei atyánknak kezdettől fogva &
volt a czélja, hogy az ő absolut egysége eszméjét, ismeretét, imádását terjes~ze a világon. Az egész szent könyvünkön yégig húzodó
tö'rténet - a mit azt hiszem, senki sem fog kétaégbe hozni - azt
mutatja a legkétségbehozhatatlanabb bizonyitékokkal, hogya pátriárkai • mózesi, és később a keresztény I monotheismus alakjában az Isten
egységének fölemelő eszméje , az unitárizmus , yolt az az eszköz I a
mely által Is,ten az ő okos teremtményeinek legfőbb javát czélozta és
munkálta, nem zavan'án öszsze gyermekeinek értelmét több tárgygya~
és nem . ejtvén kétségbe ama gondolattal, hogy az istenek valamelyike
•
megharagsz,k reá, hogy egyiktől elvonta. illet'ó ima-részét és a másiknak adta. Ábrahám egyszerű kegyessége és a görög iskolák spekulAtiv
theolog~ja azt -az filláspontot jelezték, a melyen mi állunk. Monotheistikus volt az ős ha.jdankor főbb vallása I~), és monothElis~kdsok a polgáriasodás 1egföbb alakjai. J~zus $) és a szent lélek 6) által az évangélium hirdetésére erőt és lelkesedést nyert apostolok ') az 18ten egysége eszméjét hirdették, tanitották, sőt 6ltalmazták. Monotheistikusok
a mai kor polgári czélzatai, intézményei, és unitáriusok a jelen kor
józanabb és felvilágosodottabb férfiainak magasabb vonzalmai, nézetei
és véleményei. Az unitárizmus pedig csak az által különbözik a tiszta
monotheismustól, hogy az Jézust fogadja el az egy Isten legföbb ki•

') Ez~k. 2, 7. ') Ján. 17, 8. 'J M't. 12, 60. Milrk 10, 18. Jáu. 4, la, 24.
16, \16. 44. 461, 6, 27.
'
') A görögök Zeiii, II rómailIk Jupiter neve alaU err ftfiBtent imAdtak. Áméri ....
PIl141a, China, India. Ö8 lakói IIrlldetileg cBa.k u err igu Istent itu&dlAk.
L. 5&bbath ,L eilurll, ed. by· Dr. Beard 78-81. 1.- Carli Lett. A.mllric.l. köt,
105. 1. - Sir John Malcolm, History of Plluia. I köt. 273. I. _ Morale de
C"llfnciu8, Averti8~emen' 16. t. - Mem. de I' Acad. d. Inscript. LXI köt.
240. I. _ L ~~d tovább! az AlLaugorás, Socratea, 'Plátó 's CiC(l'o mun.lr:!it,
külöuösoD pedig ad a gyöuyéirü dal·im&t, II melyet ClelUlthe8uek tulajdoni.
tauak, de ... mely ubk Stobll3ut útju. maradt (Ecclog. lib. Xli.), _ ennek
banKI"', ueHeme tiuu.u as ietun egyaég't fejui ki. f) Máté 23, 29. ltUrll; 10,
2S- 3'. Jb. ~, 23.24. 8, .Il. I}Cael. p, t. ') Róm • .!I, 80. l Kor. 8, '-6.
0 &\
,. 1
. 8 , 20. Efu. 4, ' - 6. l 'lUu. I, 6.
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jeIenMjének. Bőt azt is el merem Revillol ') mondani, hogy az Os unitárizmus volt valbdi keresztény szabadelvilSég bölcsője, és J ézus egyháza, az apostolokat és els6 keresztényeket magában foglaló ős unitárillS egyház vívta ki a legnagyobbszorU gyözelmeket a J;:eresztény "allás javára. Abban rázta le magáról J ézus vallása a judaizmust , - és
különösen az antiochiai unitárius egyház vette felleg elóbb a "k oroszt é II y" nevezetet 2). Az buktatta meg a zsid\5 törvényt; az ny ilvánitot~
cgyen16knek a népeket és fajokat.. És abból mentek ki a világba a legnagyobb hittéritők , mint Pál és Barnabás 3).
Ez a Jézus vallása, ez az uniUTizmus azt tanítja, hogy lIe gy

az lsten, egy a kCizbenjáró, az e mb e r Kri sz tu s J éz us" ,
ki I stentől nyerte erejét, hatalmát, lételét, s kit Isten azért t eremtett
és azér~ áJlitott egy valódi életnek példányképeül az emberek eMbe,
bogy őket megjavitsa, kijelentvén , miszerint üd\'ezülni nem másnak
érdeme által, hanem bdneinknek őszinte megbánása, jobb útra térés ,
erkölcsi tisztaság, jó cselekedet.ck, a tndás és erényes élet szüntelen
emelkedő vonalának követése által lehet; ez a vallás azt tanitja : hogy
Jézus a javitást az által eszközölte, hogy az embereket Istennek és az
ö végetlen erkölcsi tökélyeinek tiszta ismeretére vezette, és az emberi
lelket ama Wkélyek követésére. 8 Istenre mint az imádság egyedüli
tárgyára irányozta, serkentette; továbbá azt tanitja : hogy az ember
természetileg minden erknIcsi romlottságtól menten, teljesen ártatlannak születik, és hogy szabad akaratánál f Og\'R tőle függ elhatározni
jóvá vagy roszszá lenni. Nem születik az ember jónak vagy erényesnek azért, mert mindkettő saját öntudatos munkásságunk, c!lelekodoteink
és küzdelmünk eredménye; roszoak sem, mert akkor az Istent is rosznak kellene tartanunk, miután a Mózes l-ső könyve 1-s6 részének
27 -dik verse szerint lj minket a maga képére alkotott ; roszoak azért
sem, mert ekkor a jóv! lehetés és üd\'özfilés útj a cl lenne zárva e l ő
Hink I az éleL oem öröm, hanem nyomor lenne, sót czéltalan volna. az
ember élete is, nem lehetvén erkölcsi Czölt t úzoi eleibe I B öt e czél
elérésére felhivni, kötelezni, serkenteni, miutá n az erkölcsileg rosz nem
ezél, az absolut lehetetlenség; "égre azért sem, mert ekkor Isten nem
büntethetne minket igazságosan oly hibáért, melyre a hajlamot II adta
belénk I miután erkölcsileg csak oly cselekedetért vagyunk felelősek, a.
') L. A Betlve d. deu~ Moo do. 1868 mij. 1. 1111. Le Chrlsti.oi'mo Vo itaire cK;mü
aikUl, A mel, A .KorelKt\\01 MagveW· 186S-dik évi lo],a.mában. m.gyArrA
lordltft b mecielea.t. ') Clel. 11, 26. ' ) Clel. I S, 2. ' j l Tim. 2, 6.
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molyet óntudatosau, teljes szabad akaratból ' és a .törvényt ismerve, vittünk végbe.
Ez unitárius nézetek szerint Isten nem egy ooszuálló, haragos

Jehora, nem személyválogató, a ki némelyeket üdvösségre, másokat
kárhozatra teremtett, sőt Dem is büntet véges lényt végetlen, örök
kárhozattal' e· nézetek szerint lsten nem vérszomjas lény. a kinek igaz.'
ságosságá:t, a kárhozatra itéltekért, ki lehetne engesztelni egy ártatlannak ,'érével, - hanem végetlen j6ságu és kegyelmü Isten, ki minden
gyermekét egyformán szereti és egyformán akarja. boldogitani ; egy igazságos atya, a ki miudeuk inek érdemo szerint fizet meg , és csa;k azért
büntet, hogy. gysl:mekeit: lUogjaötsa. s az által őket a valódi boldogság részeseivé tegye. l~ /lézetek szerint nem k'ell egy ,második, vagy
harmadik fIze mély közbenjárását kérnünk, hogy ami kérésünket Istenhez juttassa 1), hanem megtaláljuk őt mi milHlenütt, kérésünk egyenesen
~s köz\"etlen hozzá hat, s ö teljesiti is a.zt, ha- bölcsesége ~6nak :látja.
E tudomány isteni eredotü, melynek az a czélja., ·hogy minket
annak forrásához, Istenll el. \'OZe5S011. ])!i ezt a szent irásból meritjük,
oly' tisztán, mintha még most is fü leinkbe csengeni hallallóJr J~Z\1S szavait, hangját, midőn azt tanitványainak ős a népnek t a hegyen hirdeti. Hogy én e tudománynak mentől nagyobb mérvü ter jedés~t 6hajtom, azt nem akarom eltitkolni, - aynyival inkább I mert erkölcsi
hibának, öuz~uek tartanám magamba. zámi azokat az egyetemes erkölcsi obekot, Ulelyekn~k czélja az egész emberiséget az egy Isten
tiszta ismeret.ére \'ezérelni , tökéletesíteni ~S boldogitani. ~n e tekintetben Pál apostollal tartok, a kj azt mondja, hogy ,,3 Z i g a. z s á g o t
f o g vat a l' ta n i \' Ót e k:/} Az emberi lélek boldogsflgára az a leg~
szükségesebb, hogy szivünket, lelkünke~ söt egész óletlipket fsten pa_
rancsai teljesitésére, betöltésére szenteljük. S bár ~ boldogságot, erkölcsi
~ÓSág által, mind a keresztény, mind a pogány vallásnak bármely alakJában el .lehet érni; Ide én azt hiszem, JlOgy a fenncbb elmondott
nézetek legőszszhangzóbbak levén a val6di kegyességgel 3), és leginkább
befolyván az igazi vallásos élet kifejlesztéséro, ar. awkban foglalt igazságok, elvek leglényegcsebp tényezők a boldogság elén~sére. Ezért óhajtom én azt, hogy o nézetek, mint a. boldogság fontos tényez6i, minél
nagyobb körben gyakoroljanak befolyást az emberek lelkeire.
~ Az értelmi .!~ erkölcsi világban I9ten nem kö"vetve teremtmónyei által közle·
kedik, hanem kö~vol l en elm énk, cuiink által k<lzli IlIIIgát. L . A kereszt,sny.
dg bölcsész. tanulmány. Nicolas A. 139. l. ') ll.óm. l, 18.
') Ez a k egyeuég _ Cicer6val u61,.. _ nem f,ry6b az Isten irlinl; igauAgoál,
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Igen, a~fio.i ! mert e nézetek minket sokkal közelebb vonna\:
Istenhez. és <It a legszeretetreméltóbb jellemnek tÜlltetik fel. E nézetek, ez elvek teljes világot derituek ,una fö tényre, teljesen kielégitik
a lélek vágyait ama. végetlen szellemet ill etőleg. a kiben a mi szeretetünk egészen öszpontosuljon , 8 a ki a mi erötelenségeiuket édes atsai
szeretetével gyámolitsa. Ez oh'ek igazságaiból nyert m eggyő ződésünk
alapján származott bit fényénél minden \'onzóbbá , szebbé "álik elöt.tünk. Alétel, melyet e hit világánál megismert jó atyától nyertünk,
megbecsülhetetlén ajándékká, az élet örömmé, az ö jelenléte felemelövé, és kötelességeink édesekké válnak eJött,ink , tudván , bogy ezek hít
betöltése a legszebb ajándék. a mit neki adhatunk. E hit világánál
felis merjük minden emberen, mindeD okos valóságoD, Isten képének
vonásait, a mely minket testvérekké teszen nem, faj és felekezeti különbség nélkül, - és e hit szövétnekénél ismerj ük meg tisztán czélunkat, ez által nyerünk erőt és kitartást annak elérésére, melyhez eljut va,
lelkünk egyesülni fog a mi atyánkkal.
És mégis daczára aunak, hogy szent vallásunk apostolai e lelki
békét nyujtó tudo.mányt hirdették, P ál apostollal nmi n d e u e k e t k i rnak á l litv án a Kri s zt u s J éz u s i s mer e t é n e k n ag y v o ltáért" I) ; daczára annak, bogy ő k J ézus szelleméhez és szavaiboz bh'en
életök feladatáúl az emberiség t ökélatesitését, llemcsitését, szabadd,l
tételét tiizték, e feladat megoldását lebetövé tenni igyekezvén az által,
bogy a lelket, az azt l ebilincse l ő áltanok , kárhozatos dogmák kötelékeiből és nyomása alól kiszabaditották , viszszatértek J ézusnak életet
adó forrásv izéhez , s másokat is oda vezéreltek ; - daczára, mondom ,
mind ez apostoli szorgalmatosságnak, törekvésnek, vallásunk hívei folytonos gúnynak, rágalomonk, szidalomnak voltak kité\'e. Öket - miként
a. zsidók J ézust- eleitől fogva káromlást sz6 I ókn ak~) , Krisztust tagadóknak 3), eretnekeknek csúfolták ; vallásunkat csak a hideg ész spékuláctióin , de nem az évangeliom tanitásain alapult yalhisnak tekintettók.
De bár menynyire irtóztak is tlllünk azok a tudatlan fánátikusok , a kik minket szörnyeknek tartottak ; bár menynyire .üldöztek is
minket - miként J ézust.- ama k6tsziuü farizeusok és irástudók, II kik

,

,

•

') Filipp. a, 8. i ) M!t6 9 , 3. 26, 66. J in. 10, 36. 0) E glÍ nynáv on ntm ,'e·
ai ke.detét, mld6D. Dávid . 'ereocl , III Ó teltameolomi it lltokn Mk világoa ld.
iej ué.ei, Jé...1Ulk o1ilvánol parucu., 61 III IIpo.toloknak tinta 1.llita.ai
1I1Om1n cuk .. eJ1 IHen im' dh" 6t ,~git8t1gü1 bh·bit k o~delte lanilani,
J hWlw bte. .... " Mtgitléf{ll hiv... kidrUAval.
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mi Ilézeteink elterjedésében nem hogy örvclldettek volna. a.z emberi~
ség fejlödésének , hallom azokat, jö\'c<1elmeik csorbulása tényezőÍllek
tekintvén, ez okból eluyonllli igyekeztek; végre bár meuYllyi szemrehányást kellett is kiállanullk, mi az "apostolokka l örömme l
;I.

mentünk el a ta nács elő l , bogy méltókká tett az I sten
minket arra, hogy J ézusért bo s zusággal illettetnénk" I);
mi boldogok voltunk, tudva, bogy "az Uród terheltettünk
gyaJázatta1 2 ), Pál apostollal akkor is "jót ki\'án\'án 'másoknak, ha sanyargatta k és szida lommal illettek" 3). 'hfa
pedig kü!linös örömmd t ölt cl minket az a tény, midőn látjuk, sót
mindennap tapasztaljuk, hogy ma és ez az emberiség mi\'eltebb I
el ő bbre haladott korát jelzi ma az értelem a tapasztalatok, vizsgálódások által sokat erősödött, és az emberek kezdik ehetni az
absolut dogmákat, melyek a. szellem látkörét korlátolják. Ma a bibliai
krit ika, ft tudományok jelell állása; az uuitárizmusnak Ángliában, Ámérikában és itt Erdélyben kivívott állása; az a jelentékeny befolyás, me1yet az unitárius nézetek II müvelt Bmópa minden egyházaira gyakprolui kezdettek; és az a jelenség I moly s zerint ma minden más felokezetbeti felvilágosodottabb egyesek irataikbau és vallomásaikban nyilvánosan kifejezik lIézoteink iránti vonzalUl,tikat, szorctetöket,- ezek a
jelenségek egyenként és öszszesen igazolj{lk nézeteiIlk belycsségét, elégtételt adnak Ilokünk a homályosuhh kQl rág~lmaival és üldözései vel
szemben; másfelől pedig reményt nyujtanak, hogy az emberek kevésbé
gondolkozó többségének vallásunk iránti olöitélete, ellenszen\'e is lassanlassan eloszlik I hogya világ átal:iuosan fel fogja ismerni benne a jézusi tiszta igazságokat, a keresztény vallás legtisztább I lcgszabaaabb
eMi, legész.szol'übb alakját, és követni fogja. Mert lehetetlen atyámfiai!
bogy az eszes, ért.elmi és szellemi tehetségekk el fell'l1házott lényt,
a'L embert , 'inkább meg ne nyerje az a \"aHás I a mely történetileg
Jézus magasztos el\'eit vallja mag-.1éinak , a mely ez e h'ekből kifolyó
oly kötelességeket állit h[\'ei eiébe , melyeknek égies czélokra vezérlő
\'oltát kiki könyIlyen felfoghatja és teljt'sitheti, s amely ennélfog\'a a
maga irányáúl a biblia és hittudomány észszerü kezelését tílzta, mint az a dogma, a mely az é\':\ngéliomra annak szellemóvel agó·
szen ellenkezö értelmet eröszakol , :\zt követelvén az emberektől is,
hogy ne okoskodjanak ;\ biblia felett ugy, mint mh könyvek felett,
és no használják eszöket annak igazságai kikntatására, megértésére, 8
') Coo!. 6, 41. 0) ZI(,ll. 69, 8. ' ) l Kor, .lj 12.
•
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ezek nyomán boldogságuk keresésóre, h a llO Ill clégedjene'k: meg :l.1.1.al, a
mit ily szellemü dogmd.k által fejl C!:j1.tett lelkök sugall.
Ha ez igy "0Ina • t. i. bogy az észt a vallás ign7.s~gai keresésére
és a vallásos élet kifejlesztésére uem lehetne fel has1.nálUl. akkor nem
állhatna. meg, a mit lsten a teremtés kllny\'ében mondott : n'!' e r e f i t-

sünk e mb ed a mi ábrázatuukr a és h aso n latossá gunkra" l) valamint az scm: "Ter emt e azért lste n ~ mb e rt az ö
képére-; a'kkor az ember az okt.'d au állatok közé alacsollulna le, a

i

melynek nincsenek magasabb áspinHiói, ösztöne is azért ,'an, hogy
azzal éleImé' megszerozze; ekkor az ész nem a szell emi életnek, hanem
az érzéki é~etDek \'olna. eszközlöje, tényezője, - sőt ekkor átalábau nem
is volna szellemi élet, nem is volna szükség az észre 2). :Miután pedig
én a. lél{lk és ész. között nem tudok különbséget lenni I hanem mind kottőt

ugyanazon egy égi... isteni szikrának tartom , - ennélfogva azt
állitOID, kogy kedélyemot csak a;-. lolkositi, akaratomat csak ai'. inditja
tettre, lelkemet csak az elégiti ki, a m\t eszemmel felfoghatok, és a
minek erkölcsileg jó voltáról eszemmel t iszta meggyőződést szereztem.
Dy felfogható , ily H:w.szeril és meggyözö igazságok nak tekintem
én az unitárizrous elvoit, melynek észszerüsége alatt azt értem, bogy
annak iga.zságai öszhangzanak a lélek nemesebb vonzalmaival és a szellemi élet fenséges törvényeivel és czéljával. Ha az ember lsten képére
van teremtve, akkor az ember képe annak tökéletessége foká.boz képest
kisebb, nagyobb mértékben megfelel az isteni képnek, léleknek. Ha a
keresztény vallásnak alapit6ja, Krisztus, az l sten képére van teremtvomert lsten öt is, mint minket, a maga. képére teremtette, - akkor az
6 képe It. legfőbb értelem kisugárzáSa. És ba - a min senki som kételkedhetik - az évangéliom IstentőL vau, akkor az évaugéliom nom
egyéb az emberi léleknek az isteni lúIekkel való társulása módjáuál, s
ar. Isten képének ruegközelitésére vetetö isteni törvén)'oknél , érlelemuél ; mert nllm1az, a mi I stentől származik, az az érteleIlluek, vagy

?

l M6:r; 1, t6. t1. ') Ar; éar; hIteMt , • annak Llte nnt!1 "'aló ba'Oll latoulga t
(en· . . .eo (eje"; ki Cicero e ua"aibaa ,' .Ar; erkölcsi törY' Il" lia fatea n elh,me, a kiaek l ~gtök 'l el.eaebb eue parancsol, Yagy tilt •.. ; II ... al&l i éa első
t.I:I".my az lemnek egyeaes ene ... j lia .Ui 'n , midIS Il .." ember IIzell em~.
bea meg..i1irdult ú kirejlődijtt, a törvt!a,..... Mi"el pedig " . h tenllen i_, lia
emberbea " .,au én , annAlJogn " an aa emberuek Istennel VAló e lalS IATU_
liM, VaD ~t bUODlatcoMlg hleD ti. u emberek kö&t. 1-: nodut ad mond.
juk. bOC1 0:11 u lJiek cuIAdjllhor; , rajlboz, Yagy nemze\.ég6hn ta rtozu nk.
A bODD&b • kaYedutdk, boiO' .. eMbemek Ittalll megi.mern i aJlynyi, uliut
meefulanL1 . . . . . ., ... '- arra vi..u.emltlkelUli·. - (Da legi bu., li b. I.)
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is az iguzságuak kifolyása. E sterint ÚSM1.crtíuek lenni anyuyi, mint
isteninek lenni. Minthogy pedig a \'allás ünma-g-.1ban véve a legmagasabb észszerilség, és J éz,us va111\s.'l. isteni eredetfl, - ennélfogva. a kel'eszruny vallás ÓSzs1.erü, ·S mindaz, a mi [11. észszel ellenkezik, az egys1.OIsn\ind ellenkezik a keresz\ény vallússal is. Midőn J é1.lls magát "a z
é l e t k\ n y e r é II e k" J) !lever.w, oz l\UaJ azt mondotta ki, hogy azok
a besz6dok és igazságok, a melyeket ő tallitott, az emberek értelméhez alkalmaz\'a és lelkeik sZl\mára vnnuak aMa lswntöJ. Az nnitárizmus szaván fogja J ézust, s lll. évangéliom igazságait magáéinak és észs1.{\riiekllck vallja , kijelentvén , hogy \\ hol 07. adomány, :ta Z lí r II a k
lelke \' 90, ott \~a n a sza b Rdság" ~} .
A szabadság a legel ső az emberi lélek tulajdonai között ~ szabadság az a mi nemesebb részi1nknek, a. mi a harmat és napfény II
JJibámUl czedt'lIsának Szabadság, szabad lég nélkül elveszti II növény
szinét, s1.agát és tenyésztő erejét. Szabadság Ilélkfll sem jóság, sem
erényesség nem lenne a. világon. Szabads:1.g uélkiH a jót jónak, és a.
roszat rosznak nem lehetne nevezni. Szabadság nélklil cselekedeteinkért erkölcsileg feleletre nem lehetno minket vonni. Szabadság nélkül
a l6leknek hasonló lelket kereső vágyai kielégit6t1on maradnának; a
\'allásos élet sem fejlődhetnék ki. Mert 'hiszen a vallás nem egyéb
az emben léleknek ama. szabadakaratszerü eselokedet.éllél, melyszerint l sten parancsait, törvényeit betölti. A vallás a. léleknek az IstenIlel való szellemi érintkezése. lsten a.z embert szabadnak 8) t.eremt.ette,
tehát annak is kell maratlnia f hogy czéljának megfeleljen, a mint
) ál n.postol ~ nondja: "A sz abad ságba n álljatok meg"4).
J\mde vajjon lehet-e sr.a,badnak nev ozn i a lelket, ha ki vau szabva,
hogy mit kell hinnie és mit neln ; ba nincs ' mogeugedve, bogy szabadon gondolkozzék , akarjon és cselekedjék? E tekintetben az nnitárizmus teljes sza.badságo\ enged követőinek szabadon gondolkozni, vizsgálÓ<lni, eseleke(lni, kifejleszteni a szellemi erőket, keresni és elfogadni
az igazSágot. a szentiráson kivnl is mindenünnen; teljes szabaqságot
nyfijtJózus parancsa. szerint "tudakozni az irásokat ~), s az azokból nyort tiszta meggyőződés nyomán itllapitani Illeg kinek-kinek saját
keble hitvallását. Az unitárizlUns onnélfog\'a "ne l i k öt o l e z i l e o. z
eru bc r eké t 8'lolgálatllak ig fi.já v al"6), hanem szabadokká teszi, a. mi által erőt és lankadaIJan kitartást önt beléjök létclök ezél·
jának mcgközelitésére.
'l Jin. 6, 82-68. 'l t Kor. 8, 17. ~) " M6... 80, 19. Péld. 18, 21. 1 Kor. 8, O.
U6m. 7, 18. 19. ') Gal. 6, l. ') Jin. 6, 89. 'J Oal. li, I.
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És midlln eképpen al twitáritmus szalladokká .teu,e az ~mboreket.
e szabadság tUtal egyszersmind biztosítékot is nyujtott nekIk a baladásra. Haladás nélkül niDcs ~let. Az emberi szellem már tcrmé8zc~1
fogva a határtalan t6kélyek után " ágyik ; a tudomállyok~an az rz~
ságnak, a cselekedetekben az orénynek és j óságnak . Il müvé s ~ot eo •

szépségnek, és az érzelmekbeu o. boldogságnak cl érésé~o töreksZi . S az
a gondolat, hogy az omber e föld ön csak az cl őkész uletek~él van, és
a mit megszerzett, nem egyéb Newtonnal cseppeknél az Igazság végetlen tongerével öszszebasoDlitva, _ valamint a léleknek t uclást és
szeretetet áhitozó szomja. az olőtte :m ó ezél végetlen távola , a test
halála utAn reá váró őrök boldpgság eszméje , miud ozek a legfontosabb rugói a haladásnak. E haladást lsten végetlen tOkélyei gyakorolják reánk, melyeknek hatását a ki mogtagadja, az öugyilkosságot Követ el önmagán, vétkezik Isten iránt ó8 megtagadja Istent az Ő jelenlétében. A keresztény ember , e szerint, a mi nt lelkével az igazság és
minden isteni tOkélyek felfogásában, megközelitésében elébb-elébb halad, ugy magának Istennek ismeretében is abban az arányban gyarapodik. Ennek tisztábban megismerésének, a hozzá hasonlitásnak és bi{ásának eszméje a haladás folyamán, a szív kielégithetetlen voltánál
fogva I fontosabbá, óhajt.ottabbá és boldogitóbbá \'álik előtte. Ily haladó
szellemü az unitárizmus is. Annak elve : hogy az embernek nem szabad megállani , hanem foly tonosan haladnia kell , hogy J ézus szavai
szerint "legyenek az emberek t ök é l etese k , mint a m e n yoyei atya tökéletes.). Az nnitál'izlllns nem hogy nem vet gátat fl,
haladás elé , sőt az erköl~sl. s~ndságot adja szárnyúl híveinek a gyors
haladás eszkOzlésére. S miként Goethe e sZfwakkal mult ki: "t ö b b
világot, több világot!" ugy az unitárius ember is csak erre törekszik folytonosan.
A lólek ennélfogva csak önmagával rokon eszmékkel, igazsággal
táplálkozik. E táplálékot pedig folleli amaz évangeliomi tudományban,
a mely a szellemi élet legfőbb feltétele , melylyel J ézus a \' Hág feloszlását akadályozta. meg, 8 a melylyel lsten J ézus által ugyanazon
emberi lelkekbe adatta. viszsza az igazságot, a melyekbe teremtő m UDká88ág~ hatodik napján Ö. maga il'La: volt be saját kezeivel. ]~Z igazságok közt, azonban, egy SIUCS anynyIra fölemelő, anynyira átható, mint
ama végetlen tökélytl, mindenütt jelenvaló, mindenekt-o gondot viseW
IIzerető és jóságos fő lénynek eszméje, melyet ö maga, Isten , igy ha:

•

•
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tároz meg: ~Én vagyok lll. (If, és n~ncscn más Isten kivü·
l ern "
Az egész szentirásban egyetlen hely sincs, a melyet elleneink,
e világos nyilatkozatához ragaszkodó és az ő egységét valló
ellen, erősségű} fel szoktak hozni. hogy azt éppen az ők
/sai.k erőtelen érveknok ne nyilvánitottak volna, sőt az emberi
becsúsztatásoktól megtisztitva éppen saját érveiIlk közé
volna. Ki merné tehát - az úr szavait és öt szemben

- azt álUtani, hogyaszentirás nom "ogy Istent" és
egy Jstennek imádását t:mitja? A szclltirás világos bizonyitása
a zsidók az ersy Isten től elpártoltak, ö mindI
s mindanynyiszor újabb-újabb prófétákat álliazokat az ö egysége eszméjére és imádására viszszatott olő. Il

\'ozossék 2).
az lS egységének hivása és imádása oly kedves
lsten elött,
ö a legkisebb elszakadást ettól, a tőle való elszakadásnnk tekintett és tekint. Az Istentől való elszakadás pedig az első
Iópós a polytheismusra, vagy a palltbeismusra. A ki tehát a szentirás
egy Istenét megtagadja, vagy megsokasitja, az egyátalá.ban megtagadja
és megsokasitja Istent, s öszszetéreszti öt az ő teremtményeivel 3 ). Ez
"ls t oII e g y s é g é t", az unitárizmusnak e l egfőbb elvét tanitotta J ézus is I midőn tisztán és határozottan kifejezte, hogy "a z a t y a a z
e gy e düli igazi Isten"').
Ha tehát, ennek következtében az Isten szoros egysége a szentirás t:mitmánya; ha J ézns e tekintetben unitárius s1.ellembeD. nyilatkozik, akkor az unitárizmus Jézusnak tudománya és eredeti alakja az
Ö vallásának.
J ézusnak tiszte abból állott, hogy a~ embereket megjavitsn, Isten'j 5 Móz. 32, 39. Éna. 4(>, 5. IS. 22. ' j L. fi Móz. 3 1, 16. 17. Jó,. 24, 19-2'.
Dir. 2, 12. 10, G-16. I Kir. ll, 3S. Jer. 6,7, S, 9, 10, 19, 3_16. "j Fájdaloml a biblia egy h:teQ~t m~gi, mogbg..atAk a kerosst-!nyek, mikor bami,
tudományukkal a III·dik uáudban az unitárizmus ellen tám.dtak; megtag.dták kés(lbboIl akkor il, mid(l n Dávid For6nczet a d~vli börtönbe dratU.k
az~rt, ft mit ö igy ir III _ AlIitólag _ fogságÁban készitett verd ben :
ftEgy Istent tiszteltem, uem bittem bogy hárJm
.5 hogy i d~eBlég"met eu.k ez egytől "árom;
"Po" egynek Bze ntelvén t(l red~kelly éltem
ftMegsok8sitaui II tOrflmtllt féltem, wÉs midőn IIzllnt hitom tila\mlllla, hogy üt !
.A róure 801lll 80lU o.ztbllÓ teremtőt
ftH.At-om részre outl,m, ..dtci,,~n ezennel
.ŐulZoZlvarlli & 1'é,OII 1'4!ifOtlllnllel·. (Arcbi~o\V.k, 5'mllel ford,

7-l", lio ...) ') JáD.. 17, 8.
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tói és tanitvúnyai sÚvébe. 19y tanitotta lS tallltványslt és e. éppe~
kálta lsten országát. E tanitásmódot követték Jézus tan ványal
:u:z évnngéliom terjesztésónél, a. mint az "apostolok cselekedet röt- ~rt
könyv és az allostoli levelek bi~onyitják. 'l'ebát sem Jáms,
tamt.-

ványai semnii bitformát Dom hagytak M.tra., r el,vejket ne ?ntött~k
absolut birozikkekbe, - roi,ndazáltal múr fl IV- dlk száz elején hitformákkal találkoI;nnk: a keresz~ny egyházban. Ott látj
p. Q. az
"apostoli hitforroá.t", vagyis tulajdonképpen az lIal xándriai
egyház h i tfo r máját", a r.n iceni hHfOll'lmáL" és jaz "At?a.n a s i u s b i t f o r ro áj á t" . E hitformák a Máté által Jézusnak tulaJdonitott ama szavakból állottak elő: Ileimenvén tanítsatok minden népeket, megkeresztelvén az atyána.k, a fiunak és
a szent léleknek nevében" l) Csak hogy e kifejezést a tanit"ányok, a mint Filep tisztáu mcgtal1it~) minket arra, eglÍszen máskéut
értették, mint a hogy az egyház kánonizá.lUL. Ök midőn valakit a keresztény vallasr:l térih'e megkereszteltek-, csak enynyi vallomást kivántaktóle: "Hiszem a KriBI,l,t,.us JÚ ZUBt lst en fi án ak llS ). E hitvallomást kil'ánás aztán arra vezette a spcktllativabb elméket, hogy
hitiormákat gyártsanak. A keresztény \'allásra. áttért, 6s abban budományosságuknál fogva. tokintélyt követeW újabb plátónisták az új testamentom igazságainak egyszerüségévcl és könynycu felfoghat6ságival
nem le"én. mege1éged,'o, a Máté által emlitett, és fennebb idézett helyhez oly kifejezéseket ragasztottak. uo melyek által métafiúkailag meg
akarták
határozni az atya, í\ fiu és a szent lélck tormészetét s azután
,
a Viszonyt, amelyben e7.ck egymáshoz l\llanak. Azonban 6 törekvésnek
még a két első században semmi nyoma sincs. Csak a lll-dik században kezdellék Jézusra alkalmazni az ige (logos) bn:1t, a mely határozott dogmatikai alakot legelébb a 325~ben tartott uiczeai zsinatball
öltött magára, a honnau kezdvc az J.2 Ió-bcn tartott lateráni zsinatig,
anynyi század alatt , kifejtették abból és megállapitották a szentháromság tanát B azzal kapcsolatos tanokat.
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E tényalt egyfelől II trioitárizmUl!t az egyház szüleménye gyaná.nt
tuotctik fel; de másfelől a~t is kimutatják, bogy az egyház az első
két sT.ázadban unitárius volt. Ez állitásomat igazolják a "Cselekedetek
Mu!,'e" és az apostoli "levelei j igazolják az antiochiai egyháznak, a
legnagyobb lllissiók és II hitszabadság bl\losöjének, a Philo iskolájából
a koresztény egyházba jött atyák ellen folytatott barczai j igazolják
Origen l), Ambrosius, J ustinus'l), lr<,uaclls3) és J.actnntiusnak t ) öszlul,ogz6
nyilatkozatai, mely szerint "egy a1. lsten I il Jét:u s atyja, s
csa k egyedül öt kell im{~dni". - sót Tertullián , nz unitárius
Pr3xeásllnk nagy ellenségo 1 mi<lőn az egyhá", átaláuos hitét irja, le,
ugy Ilyilatkozik~), hogy "az egyet l en egy Isten, és ai'. Ö fiában a Krisztus Jézu sba. n való hit volt az egyház ogyetemos hi te a TI-dik században" . Sajnálni lehet, hogy Pr:ueásnak és l)ápiásnak iratai, s ezekkel együtt az egész unitárius irodalom
le a reformácúóig elpusztittatottj de ha ezeket nom birjnk is, a Cselekedelek könyve I az apostoli levelek, a fennebb elősorolt tények és
az egyházi atyáknak ,kezeinkllél levó hatai is teljesen meggyőznek minket arról, hogy az egyház a két első században unitárius volt. Ebből
kifolyólag, miután a két elsö század hilie unitárius volt, miután az
elsö keresztények azokat az elveket vallották és tanitották , a miket
nekik az apostolok tanitottak, az apostolok pedig azt és abban a szellemben tanitottak, a mit ős a mily szcllembcn J ézus öket tanitotta,
akkor II feunebb előadott tények arról is meggyöznek minket, hogy
Jézus az nnitárizmust tallitotta. ]~zek nyomán ki merem mondani, hogy
'ílZ unitárizmus 'fogalma azonos az evangéliom fogalmával, nem csak
azért" mert a1. Jézus vallásának eredeti alakja, nanem .azért is, mert
egyenesen J ézusll"oz vozot, lkiuél "örö k úlet besz éde \'an" 0).
És éppen ez "ör ök éJet beszédenek" igazsága fe161 való
tiszta meggyőződés tette hathllt.óssá az úrnak beszédét szont vallásunk
apostolai szájában; az ruházta fel őket az igehirdetés kett6s tüzes nyelv(ivel j és anuak vívmánya a lelkiismeret szabadságának, O't olált OOO
évvel, QPpen e lelki J éruzsálemben, országos törvény által 'való biztosilása is. }~z "örök élet peszédének ~ elvei, igazságai ma is oly
\'érttel övozik az évangelip~ óltal1ll3Z6ját, II melyen semmi fegyver sem
hat át, és oly fegyrcrt a~ kezébe, a mely öt gyöztessé teszi az éVaDgeliom ellenoin.
') Comm. JI. p. 47.; Opp. tom. 1. p. 222. 'J Apó/. I. p. 63.- Di..J. o. Trlpbo.
pp. 262. 282. ') Lib. 11. cap. 3.; UL l . f) IQJtitllt. !ib. IV. c. lS. I) L. Ter _
tuU. _dv. Prua. I) JÚl.. 6, 168 •
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De vajjon kik azok, a kik ellon az óvangeliomot 61tahnazni kell?
Azok atyámfiai! a lik az ávangéliomi igazságok által fOlébresztet~ er-

kOlcsi tohetségeket nem mfn'olik, a kik annak munkásságát elnyomJá.k,
és 110m töltik be, banem elmulasztják teljesiteni erkölcsi kötelességei ket az lsten tön'ényét. S miután a pap ama meggyőződéssel lépett
"Zévangéliom óltalmazására és az igazság ügye érdekeinek elömOzditására, hogy az az Isten beszéde, s ennélfogm igazságot tanit, hogy
az az emberi lélek előtt az örök boldogság elérbotésének, a tökéletesedésnek és az Istenhez basonlón\ !ebetésnek útját és módját tárja fel,
_ ugyan azért neki szívvel, lélekkel azon kell lenni, hogy :Lzt m~
gyarázza, befolyását terjeszsze, B elbárihán az Ő munkássagát gátoló

akadályokat, eképpen lehetövé tegye amaz ország ralósulásáL, melyről
Jézus azt mondá, hogy az "nem e világból való". Ha az igazságnak nem lennének ellenei, akkor könynyt1 volua neki a próféták
nemes harczát megharczohli. Ámde fájdalom ! ott áll mindjárt legelöl
gátúl a hitet.l8nség, a mely az álbölcsel kedés jég-kérgébe burkolózva azzal t.ámadja. meg az évangéliomot, hogy az hátrányára vau az
ész kifejlödésének j ott áll a k ö z On y Os s é g, a mell' lágymelegségé,'ol akadályozz." a szellemi világoss.1g elterjedését j ott áll végre, hogy
többet na emlitsek, az é r z é kis é g, amely csábsz3vuival lebilincseli,
té,'Útra viszi a lelket, elvakitja az értelmet, elnémitja. a lelkiismeret
szavát, s bünre ,'ezen az akaratot. Ezek ellen kell neki mególtalmazni.
alapigénk szavai szerint, az évangéliomot. Ezeket kell neki legyözni,
meghóditani annak egyetemes elveivel, tiszta igazságaival, hogy megerősödvén a hitben, erőt és bátorságot nyervén, hagyják cl bilneiket.
]~zeket kelJ elvezetni ahoz a fenkölt szellemü tanit6boz, a kinél "ö l' ö k
élet b eszéde v an u, s a kiben a ki "hiszen, ö r ökké él" l
És ekkor ezek is tudni fogják, hogy mi ihleti reményeiket, mi lelkesiti törekvéseiket saját javnlásokra és felebarátaik felsegitésére j ekkor
67.elr: is' óhajtani fogják a tökélyt , s törekedni fognak az előttök álló
végetlen pálya megfutására.
Csak bogy midőn a pap az évangéliom óltalmazásának dicső kOzdterére lép , harczaiban ne anyagi fegyvert, hanem szellemit, az igazság
~at.ahnas fegyverét baszm\1jn. "Öltözze f e l " Pál apostollal 2) naz
Igaz ság fegyve r ét, a h it és szeretet m ellvasá. t", s ezekkel bizlos lesz il siker; mivel nO fegyverekkel mind en om bor i
okoskodást elfordit, és minden nagyságot, me l y fol-
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entelkedik az Istennek ismerete ellen, foglyúl vist on '), - mert az Istennek be szé de élő 6s haló, sőt
hBthatóbb minden két élü fegyvernél, és elhat az aka·
ratnak és az elmének, a tagoknak egybekOlözletésekno k és a velőknek o szláso kig, és megitéli a gondolatokat és a szí vnek indulatail Y2). Főleg pedig arra törekedjék,
"hog y mindenestől fogva példáúl adja önmagát nj6cselckodel ekbe n, II tud omány ban épséget és méltóságot
mil tas s on" 11), mert minden Domoslhenesnél szebben beszél II tett.
Hiszen maga Jézus is nem anynyira tudományával bóditotta. meg az
igazság elleneit, hanem erkölcsös, erényes életbe} győzte Ic, tette öket
kcwetöi\'6, s adott ez által új életet az emberiségnek is.
í:s itt az idő rövidségéhez kópest szflkségesnek tartom az évangéliolU védelmi eszközének bővebb felmutatásával párhuzamosan tenui
meg az alkalmazást, jelen beszédemben, szent vallásunk újonnan fel szen tele ndő papjaira vonatkoz6lag, kikre nézve Pál a}lostollal "b i z o n yság om az I ste n, hogy szü nt e lon emlékszom felőt ö k",
(le a kikot az angyallal küzdö Jákóbbal "ue ID b o c sá th a to k c l" addig,
II mig Pállal, az antiochiai unitárius egyház nagyapostolával "val a ro i
lelki ajá ndékot nem k özlök vel ök".

A hivatal, melyet magatokra vállaltok atyámfiai férfiak! sokkal
szentebb és fontosabb, minthogy a1-t Iston segedelme, és fel elősség érzete nélkül be lehetne tölteni. ~\ siker egészen attól függ, hogy m i nő
szellemben munkáltok , miuó hit és bizalom lakik bennetek Isten és
J ézus iránt, - nem pedig a vonzó külsötöl , a népszerűségWI és ékesen szólástól. Határozzátok cl, azért, tántorithat.'\tlan léllwkkel, do minden másodrendü érdok nélkül, munkálni, olömozditani Isten országát.
E végre gyüjtsetek erőt Istennel és Jézussal .aló szellemi társalkodás
által; gyújtsátok meg l elkeitekben azt az égi mágoes-túzet, amely
világot deritsen másokra, s delejes erejénél fogva mások lelkeit is magához vonja. Hadd legyen az oly tüz-oszlop, a mely irányt jelöljön ,
előtte menjen az embereknek és vezesse öket, mint hajdan az izraeli tákat Í~gyiptomból való kiszabaduláfm k alkalmával.
Ne llOgy azonban azt húzzza ki valaki el. éSlre\'ételekblH, melyekben munkásságtokhoz a lelki elők9születet ajánlottam , miutba én
az értelmi fejlettséget mellőzheUSnek tartanám. A világért BS W. A mi
') 2 Kor. 10, 5. ') Z.id. 4, 12. lj Z.id. I, 7.
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felekezelíüuk soha sem hanyagolta el , s6t mindig sokra hec3ii1te a tudom~nyos fejlcttséget. Tanintéi\eteihen mindig arra igyekozA~t hatni,
bogy növendékoibe bibliai, t\ldományos kés1.ültséget é:i az Isme:ctek
iritnt szerotet.ct lehelljell, A. ti klltelesfJÓgtck már most , hogy az Iskolában szenett ismereteket, kunn az élet iskolájában , folytonos tannlmányozás által szélcsbilsétek, )'jl aj)ostollnl "m i II d e n e k e t lU e g v i z sgáldu, s csak azt. t.artváll meg, a m~ jó", ~nllélfogva kisérjétek ngyelelllmel' a kor és :;tZ érlolem haladását. Vigyázzatok, hogy
a ti theologiátok a 'helyett" hogy újahb világosságot ős iga1.ságot fogadna el, nebogy ellenkezésbe jójön a~. omlwri haladó é8zs'/,01, és Jstellllek
folytollos nyilatkozalai\'lll. :Ez okból midőn az igazság ,'égetlcu tengerét megismerni igyekeztek, ue ragaSzkodjatok C5.'lk a bibliához, hanem
kérdezzétek meg az iflte.lli kijelOlltés más könyveit is, a természetet.
a gondviselést, a hlllcsés1.otct, a tudomány minden ágait ; egy szó,'al.
kérclOl~zel;o k meg mind,en orákulumot, a mely által Istentül feleletet
nyerhettek, S midőn igy mindent kikérdeztek, fogadjátok ktlgzséggel a
nyert feleletet, il tndomány fölfedetéscit, és kutassátok ki il helyes
viszonyt a llaladó ész eredménye és a'/, ember szellemi élete között.
Mort egyik legszentebb kötelességünk megegyeztetni a tudományt rt
hittel , s oz ált.al még inkább biztositani tökélet:.esedésUuket.
:Ezek mellett fonlitsatok fő gondot a módra is, a mely által az
óvangéliomot hívou lllogóltalmazhatjátok. }~les)\s)\étek, túj)IMjoítok ma·
gatokban a szellemet, llehogy Baltha'/,árral ') hijjánosok uak, hanem fon losoknak találtassatok, lllert csak a bennetek leró égi tfiz táplálása
ibleti el'Ő\'el o. ti lelkeiteket, a pal,i kötelességek egyik legIéllyegesebbi'
kére, a prédiJctlásra,
A bennlInk levö tii1. senkit sem melegit fel, ha melogét meg
llom osztjuk, nom közöljük másokkal. Hasztalan gyújtják meg il gyertytlt is, ba véka alá, s nem
as!.tlllra teszik, hogy másoknak 'is világitson, Igy az évangéliom védelm ezőj ének is nom csak birnia kell az
igazságot, hanem közölnie III kel! másokkal, még pedig Pál apostol
szavai s7.elint "mind alkalmns, miud l\lkalmutlan időbe n ,
hogy feddözzók, dorgál ódjó k, és int se a. hallgat ó ka.t
minden 87.elidséggo l és tanitássaI 2 ). Egyedül ,~meggyőző
désből s hitböl származott lelkes
ószszerü prédikálás a1., a mi az
észt megragadja és a szívhez 81.ól; az vonja közel a hallgatók lelkét a
vallás igazságaihoz; az enybiti meg a. szellem szomját; az jaritja. meg
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meg a btlnóst, s az ilerit f~nyt pályánkra, a legnagyobb igazságom és
3Z élet kötelességeire. Az évangéliom prédikátora soha se törekedjék
arra, hogy az észnek érdekest mondjon , a hiúságnak b1zelegjen, s az
érzékekot lázba bozza, banem azon munkáljon . bogy a. lelket illesse
meg. s abba az igazság iránt szeretetet, lsten iránt boldogitó "ágyat
lellelljen. Ezt pedig eléri, ba az évangéliomot oly egyszeruen. vih\gosaD "oly nl'e h 'en, a mit m in de n ki ért" 'l, és oly roeggyözőleg hirdeti, miként J ézus; akkor Deki is azt fogják mondani hallgatói, a nlit az ir.1studó mondott J éztlsnak: "M e s t e r! é n t e u tá II a d
mogyek, valahová. .mégy" 1). Ne tartson Aristotelessel, II ki az
(altala fölfedezett igazságokat csak a maga. számára a.karta meg tarta-

.
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hano&! tarisa szemei előtt Enruust, a ki ad mOlldja, hogy
"Ösvényt ki tévelygöllok nyájasan mutat,
"Saját világából világot gyújt amannak,
,,8 nem re~zt fényéből mé~e) bár pIcggyújtotta másét" 3).
Enninsnak e gyönyl:lrü mondását tartva szem előtt, hi l'dett~k
szen' vallásunk apostolai ez előtt 300 énel az évangéliomet, óltalmazták annak egyszerüségét és tisztaságát. Arra. vagytok ti is bi vat" a,
fölszcntelendö ifju pályatársak! hogy Bál apostollal "i rás t t u dj a to k
magyaráz n i a. gy ül ekezet épületé r e" ')j hogy hirdessétek,
lJródikáljátok J ézust 6s az 6 évangéliomát, az unitárius vallást, melyet
az úr kicsiny serege, vallásközö1l8égiillk, három hOSlS7.U század viharai
és vészei között is mindeddig híven meg61t.alma'lott és Il irdetett. Hogy
ezt tebessétek , üljetek le Máriával J ézusnak lábaihoz, hallgassátok töle
az ö r ö k é I e t b o sz é d é t. s az ö közelében. az ö szeretetének melogétől felvillauyozva, hirdessétek féle lem nélkül Krisztust, mutassátok
fel 6t az embereknek tisztán, hogy nyerjenek tápot lelki \'ágyaiknak,
magyarázatot természetl:lkre j bogy lásS'.\k- meg az erkölcsös élet példányképét és életök czélját. Kövessétek lsten )nód:sze~ét, a ki Ilogy gyermekeit az erkölcsi romlásból kiemelje egy erkölcsi péld1nyképet állitott elejökbe, s öket eonek szemlélésére és követésére hivta. '
Az unitárizmus I a mint fennebb bebizonyitottaro, a keresztény
\'aUásnak egyszerü, eredeti és valódi alakja. E vallás a maga alapjáúl
Jézus egyetemes erkölcsi olveit teszi . - s minthogy al: alak az elxoek
nem lényeges része, mert az az emberi szellem és kor fej l ődéséve l
rolytonosan változik I - ennélfogva az un ~tárizmU5 nem alkot minden
ui I
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korra. érvényes és híveit megszoritó hitformákat, 8 éppen ez által
örökre fcnumarad6vá teszi önmagát, Ugyanazért e vallás olyerővol és
örömmel tölt el minket, II mely lelkUuk égő szomját teljesen kielégíti.
S mert Étsaiással 5zólvo. ~ a mi i gazságu nk Istentől van" 1),
éli 3 "zsoltárok könp'c" szavai szerint: ,,6 b b e II a z i g a z 8 ti. g b II II
IUjuk meg az Istent 8 elégittetúllk meg az Ő á.bráza-

tával" 2): intelek azért . Péter apostollal "sze r e lme s im, hogy
mog 6 ltalmazzátok magatokat, ős oz e r ősségtek mellő l
o l ilO távozzatok!" a) - sőt legyetek mind meg allyllyi kiáltó
szók, és hirdessétek ez é\ö , positiv és gyakorlati tudományt minden
felek ezetiesség nélkül, melyről J ézus megmondotta. bogy "a z II e fi
az hé , hanem azé, a ki őt elbocsátotta" .). H6dil:.s3.t.ok
meg minél többet az ílruak; Pál apostollal "magya r ázzátok az
irást, hogy mindenok tanuljanak, és az i gazság ismer ot é re jUB Bana k" ~); "vogyétok f o l azt, a ki a hitben crő
t e l c n" 6), és szeretettol vezessétek ol az élet világosságához azokat ,
a kik sötétségben járnak. Ekkor J ézussal "bo l dogok lesztok, ha
o z e k e t c 8 e l e k e s z i t e k" '); mert ekkor siker koronázza lllunkátj)-.
kat, az évangéliomot Wl'en megvéd.it.ck, 8 megalakul e földön az igazság , szabadság és szeretet llly rég \'{lrt országa. B jézusi szellem he\'itsen, lelkesitsen minket is mindnyájan, hogy cselekedeteinket lát \'a,
beUllünk mindenki J ézusnak valódi tanitványaira, az ö elveinek, tudományának hü apostolaira , 8 lsten országának m61t6 munkásaira ismerjen. Ámen,

Ut6- im".
"Uram 1 to bozzád kiáltunk,
~Légy Illi ,'elünk , szil'ből bh'unk j
~Ballgassad meg köny ő rgésűnk a : tartsd buzgásban közöttünk mindig a tc örök beszédedet, az igazság szent hitének élll
forrását. Támaszsz közölt.ünk koronkillt újabb meg íljabb lelkes apostolo'kat, ti. kik a to népedet az igazság és orkölcsi tökély útain igéreted boldogitó földéro \'e'l.éreljék, Azokat pedig, a kiket ma kenünk
fel az é\'angéliom óltalmazására, kend fel te is a to szent lelked égi
olajá\'al, hogy munkásságuk sikel'dús. éleUk pedig lIagy ne\'ed dicsöib~se legyen. Ámell.
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